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• Zachodnie Centrum Medyczne wychodzi na prostą;
• co dalej z Budżetem Obywatelskim?
• w Krośnie segregujemy radośnie;
• 10-lecie KPWK.

W NUMERZE:

Krośnianin Wicemistrzem Europy!
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Atrakcyjna, rozwijająca, perspektywiczna

Dlaczego warto spróbować?
 » razem ustalamy godziny pracy (idealna forma dodatkowego zajęcia);
 » nie trzeba mieć doświadczenia – wbrew pozorom to nie tylko przyjemna praca,  

ale i szansa na nabranie niezbędnych umiejętności dziennikarskich;
 » proponujemy atrakcyjne warunki płacowe;
 » zapewniamy nabycie doświadczenia niezbędnego do pracy w innych mediach. 

Kogo szukamy? 
 Z chęcią porozmawiamy z osobami, które rozważają współpracę jako dziennikarz lub operator kamery.

Jedynym kryterium jest wiek, który nie może być niższy niż 18 lat. Przyjdź, porozmawiaj, przyślij CV. 
 Spróbuj – to nic nie kosztuje, a może być przygodą i początkiem nowego etapu zawodowego!

Kontakt:
 Jeżeli masz ochotę przyjść osobiście – najpierw zadzwoń i umów się na spotkanie. tel. 68 410 97 40 

 Jeżeli wolisz najpierw kontakt mailowy – przyślij nam swoje CV na adres: media@krosnoodrzanskie.pl

PRACA

Rozpocznij współpracę z krośnieńską telewizją

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 
13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00. 

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głosować można 
tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głoso-
wania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzy-
mania mandatu). 

Nieważność głosu
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk 
kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepo-
stawienie znaku „X” w żadnej kratce lub postawienie znaku „X” 
w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata 
umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została 
unieważniona powoduje nieważność głosu. 

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wy-
borczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, 
głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie 
do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej 
strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, niepostawie-
nie znaku „X” w żadnej kratce lub postawienie znaku „X” w kratce 
z lewej strony obok wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego 
nazwisko zostało skreślone powoduje nieważność głosu. 

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców głosują osobiście w lokalu wy-
borczym.

Głosowanie poza miejscem zameldowania
Jeśli chcesz głosować w najbliższych wyborach do Sejmu i do Se-
natu poza miejscem swojego zameldowania – masz 3 możliwości:
1. Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – jeśli chcesz 

głosować w gminie:

• w której mieszkasz na stałe, ale nie masz w niej zameldowania 
na pobyt stały,

• w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która 
nie jest i nigdy nie była zameldowana na pobyt stały w Polsce,

• do której przeprowadzasz się na stałe, ale nie zmieniasz ad-
resu stałego zameldowania (nie meldujesz się na pobyt stały 
w miejscu stałego zamieszkania).

Możesz być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.
2. Dopisz się do spisu wyborców – jeśli: 
• chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza 

miejscem zameldowania,
• w czasie wyborów będziesz przebywać poza miejscem za-

mieszkania i znasz adres pobytu (bo na przykład wyjeżdżasz 
do innej miejscowości, nie mieszkasz już w Polsce, znasz 
adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. 
Jeżeli nie ma Cię w rejestrze wyborców – nie znajdziesz się 
w spisie wyborców).

W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim wniosek można złożyć 
do 8 października 2019 r. do godz. 15.30.
3. Weź zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gmi-

ny – jeśli:
• chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania 

i nie znasz adresu, pod którym będziesz w dniu wyborów. Takie 
zaświadczenie wyda Ci urząd gminy: właściwy dla Twojego 
miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym dopisano 
Cię do rejestru wyborców na Twój wniosek.

W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim zaświadczenia wydawane 
będą do 11 października 2019 r. do godz. 13.30.
Z zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym lokalu wy-
borczym w kraju, za granicą, na polskim statku morskim.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełno-
mocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego przez wyborców 
niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie 
Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, budynek A, pokój nr 2 i 4 albo 
pod numerami telefonów: 68 4109 752 i 68 4109 754 lub w formie 
elektronicznej, adres e-mail: biurorady@krosnoodrzanskie.pl. 

Więcej informacji na stronach:
www.pkw.gov.pl, www.bip.krosnoodrzanskie.pl.

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP
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oddając w Wasze ręce jesienny numer kwartalnika MOST 
staraliśmy się nie tylko zdać sprawozdanie z wydarzeń, które 
miały miejsce latem, ale także poruszyć tematy wywołu-
jące emocje wśród mieszkańców Gminy. Nie bez powodu  
na okładce widzimy Antoniego Plichtę i Krzysztofa Wesołka. 
Jesteśmy dumni z osiągnięć lekkoatlety, za którymi stoi 
także jego trener. Drugi sprinter Europy młodego pokolenia 
mocno dobija się do kadry seniorskiej. Pierwsze występy 
ma już za sobą. 
W ubiegłym miesiącu w całej Gminie przeprowadzono 
akcję ekologiczną. Edukacja, zabawa, konkursy, prezenty 
przyciągnęły setki mieszkańców, którzy bez wątpienia 
muszą wyrabiać w sobie przyzwyczajenia związane z segre-
gacją odpadów. Nadchodząca zmiana przepisów wymusi  
na nas wszystkich sortowanie śmieci. Oczywiście nie mogli-
śmy pominąć tematu szpitala powiatowego, tym bardziej,  
że wiele się w nim dzieje. Ostatnie lata to raczej strach zwią-
zany z zamykaniem lecznicy. Pojawiały się pytania „kiedy?”, 
a nie „czy”? Teraz widać zdecydowany progres a plany, 
które na początku roku wydawały się nierealne udaje się 
wprowadzać w życie. Będziemy się przyglądać procesowi 
wyprowadzania lecznicy „na prostą”. Na razie z optymizmem 
mówimy oby tak dalej. 
Relacje z wakacyjnych imprez zdominowały na pewno 
dożynki. Brawa dla mieszkańców Kamienia. Mamy także 
wiadomość z ostatniej chwili – szkoła i świetlica w Węży-
skach będą termomodernizowane. Krośnieński magistrat 
walczył o ten projekt od lat. Upór i konsekwencja opłaciły 
się. Mieszkańców Wężysk ucieszy także informacja o pod-
pisaniu umowy na remont drogi prowadzącej przez wieś. 
Ta wspólna inwestycja Powiatu i Gminy, dofinansowana 
z Funduszu Dróg Samorządowych jest kolejnym przykładem 
na słuszność powiedzenia „współpraca kluczem do sukcesu”.

Drodzy Czytelnicy,

Wydawca:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1, 
66-600 Krosno Odrzańskie 
tel.: 68 41 09 700

Redakcja:
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Szanowni Pedagodzy,
składając najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy za zaangażo-
wanie, którym wykazujecie się każdego dnia. Na Waszych barkach spoczywa ogromna odpowie-
dzialność. Bycie nauczycielem to nie jest tylko praca, to powołanie. Każdego dnia spotykając się 
z uczniami kształtujecie ich charaktery, postawy, macie wpływ na ich życie. Młodzi krośnianie dzięki 
wiedzy, którą Im przekazujecie, stają się Polakami czującymi odpowiedzialność zarówno za siebie,  
jak i wspólnotę. Niech ta niełatwa misja przynosi oczekiwane efekty oraz satysfakcję, radość i poczucie 
komfortu zawodowego.

Rozpocznij współpracę z krośnieńską telewizją

Burmistrz Krosna Odrzańskiego Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz RogowskiMarek Cebula
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Pierwszy raz w historii sołectwa
Kamień po raz pierwszy był gospodarzem dożynek. Organizatorzy nie zawiedli, tym bardziej, że poprzeczka zawieszona 
była wysoko z uwagi na powiatowo – gminny charakter święta plonów. 

Gmina to nie tylko miasto, ale i dziewiętnaście sołectw, spo-
śród których wybierany jest gospodarz święta plonów. W tym 
roku padło na Kamień. Od kilku miesięcy jest tam nowy sołtys, 
Grzegorz Jarmonik, który wspólnie z Radą Sołecką pokazał, 
że nie wielkość wsi się liczy, lecz zgranie mieszkańców. Oceny 
wystawiane organizatorom są bardzo wysokie. Wszystko było 
dokładnie przemyślane, logistycznie bardzo dobrze zorgani-
zowane, widać, że wspólne działania mieszkańców przyniosły 
oczekiwany efekt – chwalił podczas dożynek Starosta Krośnieński 
Grzegorz Garczyński. O efektach, które przynosi współdziałające 
społeczeństwo mówił burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek 
Cebula. - Zgoda umożliwia realizację takich przedsięwzięć, jak  
to święto plonów. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie dożynek. Wiem jak wiele pracy to Was kosztowało - mówił 
włodarz podkreślając ogromną rolę polskiej wsi. - Wielowiekowa 
tradycja jest kultywowana właśnie tutaj, to dzięki Waszej ciężkiej 

pracy możemy codziennie smarować masłem kromki chleba. 
W tym roku, za sprawą suszy Wasza praca była jeszcze cięższa. 
Jeszcze raz dziękuję”. Pytani przez nas rolnicy nie ukrywali,  
że to drugi z rzędu tak ciężki rok. Województwo Lubuskie szczegól-
nie odczuło skutki nieprzychylnej pogody i wszyscy przyznawali, 
że zbiory są o wiele niższe niż te spodziewane. Za ciężką pracę 
podczas mszy św. dożynkowej dziękował ks. Proboszcz Zbigniew 
Samociak. Porównywał do żniw nasze życie. - Tak jak gospodarz 
dogląda tego co zasiał, tak i my powinniśmy przyglądać się jak 
służymy Bogu i bliźnim - mówił kapłan. 
Program imprezy w Kamieniu zawierał tradycyjne punkty związane 
z konkursem wieńców oraz turniejem sprawnościowym. Sołec-
two Łochowice wykonało najpiękniejszy wieniec współczesny, 
Strumienno tradycyjny, a Bielów najładniejszy kosz dożynkowy. 
Turniej Sołectw wygrał Stary Raduszec, drugie miejsce przypadło 
Osiecznicy, a trzecie Radnicy. Wszystkim gratulujemy!
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Antoni Plichta i jego trener Krzysztof Wesołek ciężko pracowali  
na sukces. Godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata ciężkich trenin-
gów przyniosły efekty. Krok po kroku osiągali coraz to wyższe 
stopnie lekkoatletycznego wtajemniczenia. Ten rok to prawdziwy 
wystrzał sprintera. Ukoronowaniem pierwszej części sezonu były 
Mistrzostwa Polski w kategorii U20. W finale krośnianin uzyskał 
czas 10.61 zwyciężając w pięknym stylu. Nad kolejnym z rywali 
miał aż 0.26 s przewagi. Wcześniej w eliminacjach uzyskał 10.58, 
również zajmując pierwsze miejsce w swojej serii.
Laury podczas występów krajowych były tylko przedsmakiem 
do tego co wydarzyło się w szwedzkim Boras podczas Mistrzostw 
Europy do lat 20. Antoni Plichta zdobył srebrny medal w biegu  
na 100 m. Po powrocie do domu czekała na Niego rodzina, bliscy 
i przyjaciele, którzy urządzili dla niego przyjęcie – niespodziankę.
Sukcesy lekkoatlety oraz trenera docenił burmistrz Krosna 
Odrzańskiego przyznając im specjalne nagrody sportowe. Marek 
Cebula nie ukrywał wzruszenia  mówiąc o dumie, radości i szacunku 
dla wyników, które są ich udziałem. – Miałem okazję obserwować 
jak się rozwijasz od małego chłopaka. Dziś mam zaszczyt ściskać 
Twoją dłoń i gratulować Ci sukcesu. Wierzę w to, że jeszcze nie-
jednokrotnie usłyszymy o Antonim Plichcie, chłopaku z Krosna 
Odrzańskiego, który pokonał wszystkie bariery, które mogą być 
w małym mieście – mówił, zwracając się do Mistrza. Wyrazy uznania 
włodarz przekazał także trenerowi Krzysztofowi Wesołkowi. Słowa 
powinszowania skierowano również do rodziców Antka. 
Sam Antoni Plichta podkreśla, że zdobyty tytuł Wicemistrza Eu-
ropy U20 jest dla niego niezwykle cenny, tym bardziej, że jest 

to piąty medal zdobyty w biegu na 100 m podczas imprezy tej 
rangi w historii polskiej lekkoatletyki. Podkreślał także, że na jego 
zwycięstwa pracuje cały sztab ludzi, począwszy od dietetyków, 
trenerów, poprzez fizjoterapeutów i psychologów. Wszystkim  
im dziękował za wsparcie.
Pytany o receptę na sportowy sukces trener Antka Krzysztof We-
sołek podkreśla, że jest nią przede wszystkim systematyczność 
i zaangażowanie obu stron, a także umiejętność radzenia sobie 
z trudnościami. Te wszystkie cechy przyświecają ich 6-letniej już 
współpracy. 
Po mistrzostwach w Boras przyszła kolej na start w seniorskim 
teamie. Tym razem drużyna polskich lekkoatletów w składzie 
z Antonim Plichtą wywalczyła złoty medal podczas Drużynowych 
Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce rozgrywanych w Bydgoszczy. 

Gratulujemy!

Krośnianin drugim sprinterem Europy
W swojej kategorii wiekowej nie ma sobie równych w Polsce, a jak pokazały niedawne Mistrzostwa Europy, także  
na Starym Kontynencie jest jednym z czołowych lekkoatletów. Mowa o Antonim Plichcie, 19-latku z Krosna Odrzańskiego, 
który wyrasta na międzynarodową gwiazdę sprintu.
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Ustawa skomplikowała budżety obywatelskie

Rada Seniorów rozpoczęła IV kadencję

Do tej pory mieszkańcy Gminy sześć razy decydowali o tym,  
na jakie inwestycje zostaną przeznaczone pieniądze w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. W 2014 roku Krosno było jedną z nie-
wielu gmin w Polsce, które zdecydowały się na realizację takiej 
formy zaangażowania mieszkańców w sprawy swojego samo-
rządu. Podczas rekordowej edycji w głosowaniu wzięło udział 
67% mieszkańców. Jednak od tamtej pory dużo się zmieniło. 
W piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota”, radca Joan-
na Nazdrowicz podaje zapis, który wprowadza nowa ustawa. 
Daje ona możliwość decydowania o corocznym przeznacze-
niu sporych środków finansowych osobom niepełnoletnim  
i np. kryminalistom pozbawionym praw wyborczych prawomoc-
nym wyrokiem, a więc osobom, które nie mają takiego prawa 
w innych aspektach życia publicznego. To nie wszystko. Ilona 
Ogiba, Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie, wyjaśnia, że dużym 
problemem jest brak doprecyzowania w regulacjach prawnych 
słowa „mieszkaniec”. Brak definicji i możliwości weryfikacji 
osoby biorącej udział w głosowaniu nad proponowanymi przez 
społeczność lokalną zadaniami powoduje, że idea wyboru zadań 
przez osoby, które w niej faktycznie funkcjonują nie może zostać 
w pełni zrealizowana. Samorząd został bowiem pozbawiony 
możliwości sprawdzenia np. po numerze PESEL lub w spisie 
wyborców, czy „Jan Kowalski”, który wziął udział w głosowaniu, 
mieszka w danej gminie, czy też nie. 

Jakiekolwiek dookreślanie zasad głosowania nie przecho-
dziło procedury nadzoru wojewody – tłumaczy we „Wspól-
nocie”, Agnieszka Opalińska, dyrektor biura Zrzeszenia Gmin 
Województwa Lubuskiego. Także w ocenie Najwyższej Izby 
Kontroli budżety co prawda umożliwiały skuteczną współ-
pracę pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządów, 
jednak wszystkie skontrolowane gminy naruszały obowią-
zujące przepisy, próbując dookreślić zasady. 
Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim zaznacza, że Budżet 
Obywatelski zostaje zawieszony. Na razie nie ma możliwo-
ści wyeliminowania głosów podwójnych, czy potrójnych, 

ponieważ dysponując tylko imieniem i nazwiskiem mieszkańca 
komisja nie jest w stanie określić, czy głosowała kilka razy jedna 
i ta sama osoba, czy też kilka różnych osób o takim samym imie-
niu i nazwisku. Jest to o tyle istotne, że, szczególnie w małych 
samorządach, różnice w wynikach pomiędzy poszczególnymi 
zadaniami są niewielkie i pojedyncze głosy mogą zdecydować 
o zakwalifikowaniu danego projektu do realizacji - dodaje. 
Dobitnie pokazała to ostatnia edycja budżetu obywatelskiego 
w Krośnie Odrzańskim, kiedy to różnice pomiędzy poszczególnymi 
zadaniami wynosiły pół procenta, czyli pięć czy sześć głosów. 
Do czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy samorządy 
miały możliwość samodzielnego dookreślania szczegółowych 
zasad dialogu społecznego, którego elementem jest również 
budżet obywatelski. Czyniły to w poszanowaniu obowiązujących 
przepisów prawa, w sposób właściwy dla danej wspólnoty i nasza 
gmina jest tego przykładem – mówi Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego i jednocześnie Prezes ZGWL. Teraz zasad, 
które się sprawdziły gmina nie może zastosować, a zaistniałe 
możliwości wypaczenia wyniku mijają się z ideą sprawiedliwo-
ści. - Ustawodawca za mocno przykręcił nam śrubę, dlatego jako 
samorządowcy interweniujemy, licząc na zmianę przepisów. Jeśli 
tylko znów da nam się możliwość dookreślenia samodzielnie 
tych zasad, od razu wracamy do idei budżetu obywatelskiego – 
podkreśla burmistrz Marek Cebula.

Gdy sześć lat temu w Krośnie Odrzańskim powstawała Rada 
Seniorów wielu sceptyków mówiło, że jest to kolejne gre-
mium, które niewiele wniesie do życia publicznego. Jak 
bardzo myliły się te osoby pokazała rzeczywistość. Aktywność 
Rady Seniorów i podejmowane inicjatywy wychodzą poza 
standardowe działania tego typu grup. 

Jest kilka przykładów działań, których zasięg był nawet ponad-
gminny. Coroczne bale seniorów, bieżące konsultowanie uchwał 
podejmowanych przez Radę Miejską, a mających wpływ na życie 
seniorów, wychodzenie z koncepcjami, które zwiększają komfort 
życia krośnian na emeryturze – to tylko niektóre z inicjatyw 
wychodzących z grona członków Rady Seniorów. Sztandaro-
wym jednak pomysłem były tzw. karty życia. Jest to blankiet, 
na który wpisuje się imię, nazwisko, numer PESEL, telefony 
kontaktowe do bliskich, a także grupę krwi, choroby, na które 
starsza osoba się leczy, przyjmowane leki, uczulenia oraz inne 
informacje ważne z medycznego punktu widzenia. Wypełniony 
formularz jest skarbnicą wiedzy dla ratowników medycznych 
podczas ewentualnej interwencji. We wrześniu Rada Seniorów 
zakończyła III kadencję. Wybrano także członków na IV. 

Zostali nimi:
Andrzej Domagała, Janina Sienkiewicz, Teresa Nowak, Irena 
Barszczowska, Stefania Okarmus, Grzegorz Kopacz, Maria Piter, 
Zdzisława Gawryluk, Józef Ostrowski oraz Czesława Kraus. 

Kończąca III kadencję Rada Seniorów zrealizowała 
wiele cennych inicjatyw.

Znowelizowana ustawa o samorządzie gmin-
nym wprowadziła szereg zmian i ograniczeń 
w organizacji budżetów obywatelskich. Gmina 
Krosno Odrzańskie zawiesza przeprowadzanie 
tej formy partycypacji społecznej ponieważ 
nie ma możliwości np. eliminacji „potrójnych” 
głosów. Problemów jest jednak więcej.
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Chłopiec z konikiem bliżej Krosna Odrzańskiego
Ten temat pozostawał niezałatwionym od wielu lat. Chodzi o rzeźbę „chłopca 
z konikiem” stojącą nieopodal zielonogórskiej Palmiarni, a wywiezioną z Krosna 
w latach 60-tych XX wieku. Teraz pojawia się szansa na kompromisowe rozwiązanie. 

Przypomnijmy historię rzeźby, która budzi wiele emocji. W latach 
30-tych ubiegłego stulecia wykonał ją berliński rzeźbiarz Hans 
Krückeberg – opowiada Jerzy Szymczak, historyk i Społeczny 
Opiekun Zabytków. Trafiła do Krosna Odrzańskiego najpraw-
dopodobniej za sprawą syna artysty, który, będąc żołnierzem 
stacjonującym w tutejszych koszarach, namówił ojca do prze-
kazania rzeźby na teren ówczesnego garnizonu Wehrmachtu. 
Jerzy Szymczak podkreśla, że w sztuce przekazywane są treści. 
- Nie jest to zabawa chłopca z koniem, jak się powszechnie są-
dzi. Rzeźbiarz uchwycił spięcie człowieka i zwierzęcia. Krył się 
za tym przekaz, że młodzi Niemcy mają pokonywać wszelkie 
przeszkody - wyjaśnia. 
Rzeźba stała w Krośnie Odrzańskim, przy wejściu do koszar 
piechoty, pomiędzy bramą główną, a placem (dzisiaj Unii Eu-
ropejskiej). W latach 60-tych „konik” został zabrany do Zielonej 
Góry, bez zgody ówczesnych władz Krosna Odrzańskiego. Oko-
liczności tego faktu są ciekawe – mówi Jerzy Szymczak. Podczas 
pobytu w Krośnie Odrzańskim jednemu z komunistycznych de-
cydentów, spodobała się rzeźba, która została przewieziona na 
ulicę Strzelecką w Zielonej Górze. Dopiero z tego miejsca trafiła  
na Winne Wzgórze. 
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat toczą się rozmowy pomię-
dzy mieszkańcami oraz władzami Krosna Odrzańskiego i Zielonej 
Góry na temat pochodzenia i własności monumentu. Próby 
odzyskania „chłopca z konikiem” mają swój początek w 2001 
r., kiedy to ówczesny Burmistrz, śp. Bolesław Borek wnioskował 
do Prezydenta Miasta Zielona Góra o zlecenie wykonania i nie-
odpłatne przekazanie do Krosna Odrzańskiego odlewu rzeźby 
wykonanego z brązu. Kolejne lata starań, zarówno władz samo-
rządowych, jak i społeczników skupionych wokół Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej nie przyniosły oczekiwanego 
rezultatu. Jeszcze w 2013 roku Prezydent Miasta Zielona Góra nie 
widział możliwości partycypacji w kosztach tego zadania. Zajęcia 
jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej kwestii odmówiły 
również środowiska naukowe i akademickie, u których krośnieński 
samorząd poszukiwał wsparcia. Wydawało się, że sprawa utknęła 
w martwym punkcie. Z propozycją rozwiązania wyszedł burmistrz 
Krosna Odrzańskiego. – Szanując uczucia Zielonogórzan oraz 
zdając sobie sprawę z faktu, iż rzeźba wrosła w krajobraz Winnego 
Wzgórza stanowiąc swoisty symbol miasta, zdecydowałem się 

szukać kompromi-
su pozwalającego 
na powrót do Kro-
sna Odrzańskiego 
„chłopca z koni-
kiem”– mówi Marek 
Cebula. W sierpniu, 
wspólnie z Prze-
wodniczącym Rady 
Miejskiej Tomaszem 
Rafałem Rogow-
skim i Społecz-
nym Opiekunem 
Zabytków Panem 
Jerzym Szymcza-
kiem miałem oka-
zję zaprezentować 
nasze argumenty 
w zielonogórskim 
ratuszu. Dysponu-
jemy coraz większą 
liczbą opracowań 
polskich i niemieckich, które świadczą o tym, że rzeźba pierwot-
nie zlokalizowana była w Krośnie. Mamy nawet wpis do księgi 
pamiątkowej w Zamku Piastowskim, który brzmi: „Podziwiam 
krośnieńskie pocztówki z postacią chłopca z koniem, którego 
uprowadził mój ojciec ze swoimi kolegami do Zielonej Góry”. 
Czyli są świadkowie, znający ludzi, którzy rzeźbę stąd wywieźli 
– zaznacza Marek Cebula. Argumenty spotkały się ze zrozumie-
niem Radnych, czego efektem jest jednogłośna rekomendacja 
Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miasta Zielona Góra 
w przedmiocie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie 
miasta środków na wykonanie repliki rzeźby. 
Kosztorys opiewa na kwotę 143 tys. zł. - Czekamy teraz na ruch 
ze strony Zielonej Góry – mówi burmistrz Marek Cebula, który 
w piśmie do zielonogórskich samorządowców zaproponował 
trzy propozycje podziału wydatków. Pierwsza mówi o tym,  
że Krosno pokrywa koszty transportu i posadowienia kopii 
rzeźby, natomiast koszt wykonania jej repliki bierze na siebie 
Zielona Góra. Drugie rozwiązanie to propozycja podziału kosz-

tów proporcjonalnie w stosunku do budżetów 
(obliczonych na podstawie budżetu na rok 2019). 
A to oznacza, że w przypadku tego wariantu na 
Zieloną Górę przypadałoby ok. 130 tys. zł a na 
Krosno 13 tysięcy. Trzecia, jeszcze inna możliwość 
to taka, która odnosi się do liczby mieszkańców. 
Wówczas po stronie Zielonej Góry byłby wydatek 
rzędu 132,5 tys. zł, natomiast po stronie Krosna 
Odrzańskiego 10.672 zł. – Zaproponowaliśmy 
uczciwe rozwiązanie. Wierzę, że zostanie przyjęte 
przez zielonogórski samorząd. Zwieńczeniem 
naszej wspólnej inicjatywy mogłyby być połączo-
ne obrady Rad obu naszych Miast przypadające 
w roku jubileuszu XXX-lecia samorządu terytorial-
nego w Polsce. Wówczas symbolicznie przekaza-
noby rzeźbę „konika”, pokazując w ten sposób, 
że zgoda buduje – podsumowuje Marek Cebula.
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BĄDŹ
 ART & EDU 

BĄDŹ ART & EDU 

Otwórz się na kreację i zacznij tworzyć! Zapraszamy do udziału w warsz-
tatach z zakresu edukacji w sztuce. Wybierz swoją drogę ekspresji i zapisz 
się na jedne z cotygodniowych spotkań. W ofercie znajdziesz interesujące 
zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych. Rozwijaj pa-
sje pod okiem profesjonalistów z zakresu plastyki, fotografii, śpiewu lub 
teatru i ciesz się efektami współpracy. 

Zajęcia odbywają się w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek”  
w Krośnie Odrzańskim. Dokładny opis oferty na:
http://cak-zamek.pl/grupy/art-edu-edukacja-artystyczna/

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, 
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 884 008 338, 
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek

SEIEN SIE ART & EDU

Offen sein für die Kunst und kreativ werden! Wir laden Sie zu Workshops im 
Bereich Kunst und Bildung ein. Gehen Sie Ihren eigenen Weg und melden Sie 
sich für eins der wöchentlichen Treffen an. Das Angebot umfasst interes-
sante Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Frönen Sie Ihrer 
Leidenschaft unter der Aufsicht von Fachleuten in den Bereichen Kunst, Fo-
tografie, Gesang oder Theater und genießen Sie die Zusammenarbeit. Dies 
findet im Kulturzentrum „Zamek” in Krosno Odrzańskie statt. Ausführliche 
Beschreibung des Angebots finden Sie auf der Seite: 
http://cak-zamek.pl/grupy/art-edu-edukacja-artystyczna/

Kulturzentrum „Zamek”,
Szkolna Straße 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 884 008 338,
E-Mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek

BE ART & EDU

Wake up your creativity and start creating! We invite you to take part  
in the workshops connected to education in art. Choose your way  
to express and sign up for one of the weekly meetings. The offer includes 
engaging classes for kids and teenagers, as well as for adults. Develop 
your interests under the watchful eyes of the masters in art, photography, 
singing or theatre and enjoy the outcomes of this cooperation. The classes 
take place in the Art and Culture Center “Zamek” in Krosno Odrzańskie. 
You can find a detailed description of the offer at 
http://cak-zamek.pl/grupy/art-edu/edukacja-artystyczna/

Art and Culture Center “Zamek”
1 Szkolna Street, 66-600 Krosno Odrzańskie
phone: +48 884 008 338
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek 

WSKOCZ
 NA POKŁAD 

„ZEFIRA” 

WSKOCZ NA POKŁAD 
„ZEFIRA” 

Chcesz zobaczyć jak niewiarygodnie wygląda okolica z perspektywy rzeki? 
Skorzystaj z rejsu statkiem wycieczkowym „Zefir”. W ofercie zarówno 
krótkie trasy turystyczne wokół Krosna Odrzańskiego, jak również 
kilkugodzinne rejsy do innych miast nadodrzańskich. Statek pomieści 90 
osób, a na jego pokład można wnieść także rower. Jednostka pływa od 
kwietnia do października. Rozkład rejsów dostępny na www.odra2014.pl.  
Zefir poleca się również jako miejsce organizacji spotkań biznesowych, 
wydarzeń artystycznych lub imprez integracyjnych – szczególnie poza 
sezonem. 

Stowarzyszenie Odra dla Turystów
tel. 531 013 193
e-mail: biuro@odradlaturystow.pl
www.odra2014.pl
www.facebook.com/Odradlaturystow/

KOMMEN SIE AUF DECK  
DES SCHIFFES „ZEFIR”

Möchten Sie die wundervolle Landschaft aus der Perspektive eines 
Flusses bewundern? Planen Sie eine Reise mit dem Kreuzfahrtschiff 
„Zefir”. Das Angebot umfasst sowohl kurze touristische Routen rund um 
Krosno Odrzańskie als auch mehrstündige Kreuzfahrten in andere Städte 
an der Oder. Das Schiff bietet Platz für 90 Personen. Sie können auch ein 
Fahrrad mitnehmen. Die Kreuzfahrten finden vom April bis Oktober statt. 
Den Zeitplan für die Kreuzfahrten finden Sie unter www.odra2014.pl. Wir 
empfehlen das Schiff auch als Ort für geschäftliche Treffen, künstlerische 
Veranstaltungen oder Integrationspartys - vor allem in der Nebensaison.

Die Oder für Touristen
Kontaktnummer +48 531 013 193
E-Mail: biuro@odradlaturystow.pl
www.odra2014.pl
www.facebook.com/Odradlaturystow/

BOARD THE “ZEFIR” BOAT

Do you want to see how amazing the area looks from the river? Take  
a cruise on the cruise boat “Zefir”. The offer includes short tourist cruises 
around Krosno Odrzańskie, as well as few-hours-long cruises to the other 
Oder River cities. The boat can accommodate up to 90 people, and you 
can take your bike with you on the board. The boat operates from April 
to October. The cruises’ timetable can be found on www.odra2014.pl.  
We recommend it also as a place for business meetings, artistic or 
integrational events – especially out of season. 

Oder for Tourists Association
phone: +48 531 013 193
e-mail: biuro@odradlaturystow.pl
www.odra2014.pl
www.facebook.com/Odradlaturystow/ 

DOTKNIJ HISTORII
 W ZAMKU

 PIASTOWSKIM

DOTKNIJ HISTORII 
W ZAMKU PIASTOWSKIM

Chcesz odbyć podróż w czasie? Nic prostszego! Odwiedź Zamek Piastowski 
w Krośnie Odrzańskim i poczuj klimat średniowiecza. Najlepszych wrażeń 
dostarczy zwiedzanie z przewodnikiem, który nie tylko przedstawi zawiłe 
losy obiektu, ale również opowie o bogatej historii regionu, zabierając  
na spacer uliczkami Starego Miasta. W ofercie zwiedzanie indywidualne  
i grupowe. Przed wizytą warto sprawdzić aktualny cennik. 

Wydawało Ci się, że rycerze już wyginęli? Przyjedź na organizowany  
we wrześniu Turniej Rycerski, a zobaczysz zmagania wojów, pokaz mody 
dawnej, prezentację rękodzieła i wiele innych atrakcji. 

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, 
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 884 008 338, 
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek

ERLEBEN SIE GESCHICHTE 
IM PIASTENSCHLOSS

Möchten Sie eine Zeitreise machen? Kein Problem! Besuchen Sie das Pi-
astenschloss in Krosno Odrzańskie und spüren Sie die Atmosphäre des 
Mittelalters. Dank einer Altstadt-Führung, die nicht nur das komplizierte 
und spannende Schicksal des Schlosses zeigt, sondern auch die reiche 
Geschichte der Region erzählt, können Sie ein echtes Abenteuer erleben. 
Einzel- und Gruppentouren im Angebot. Prüfen Sie vor dem Besuch die ak-
tuelle Preisliste.
Dachten Sie, dass es keine Ritter mehr gibt? Wenn Sie zum Rittertur-
nier kommen, das im September organisiert wird, können Sie u.a. einen 
Schwertkampf, mittelalterliche Modeschau, Ausstellung von Kunsthand-
werk und viele andere Attraktionen bestaunen.

Kulturzentrum „Zamek”,
Szkolna Straße 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 884 008 338,
E-Mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek

TOUCH THE HISTORY 
IN THE PIAST CASTLE

Do you wish to time travel? It’s easy! Visit the Piast Castle in Krosno 
Odrzańskie and feel the atmosphere of medieval times. Guided sightseeing 
tours provide unique experiences – the guide will tell you about the com-
plicated stories of the castle and describe the rich history of the region by 
taking you on a walk along the Old City streets. Both individual and group 
tours are available. Before you visit, make sure to check current pricing. 
You thought that knights are extinct? Come and visit the Knight’s Tourna-
ment organised in September and you will experience the competitions of 
the warriors, medieval arts and crafts and many more.

Art and Culture Center “Zamek”
1 Szkolna Street, 66-600 Krosno Odrzańskie
phone: +48 884 008 338
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek 

WYPŁYŃ
 NA ODRĘ

WYPŁYŃ NA ODRĘ

Chcesz poczuć wiatr we włosach? Wypożycz łódź motorową lub skuter 
wodny i poczuj się jak na wakacjach. Nie musisz posiadać patentu! Jeżeli 
połkniesz jednak bakcyla, możesz zdobyć tutaj niezbędne uprawnienia. 
Marzysz o kameralnym rejsie z rodziną lub przyjaciółmi? Zapytaj o możli-
wość wycieczki ze sternikiem*. W ofercie także kilku lub kilkunastodniowe 
wyprawy po ciepłych morzach, dostarczające niezapomnianych wrażeń. 

*Rejsy na Odrze dostępne od kwietnia do końca września.

Odra Czarter
ul. Osiedlowa 5B/3, 66-600 Połupin 
tel. 600 710 117
e-mail: info@odraczarter.pl
www.odraczarter.pl
www.facebook.com/odraczarter/

AB AUF ODER!

Wollen Sie noch einmal den Wind im Haar spüren? Mieten Sie ein Motorboot 
oder einen Jetski und fühlen Sie sich wie im Urlaub. Sie benötigen keinen 
Segelschein! Wir geben Ihnen immer die Möglichkeit, einen Bootsführer-
schein zu machen.
Träumen Sie von einer ruhigen Kreuzfahrt mit Familie oder Freunden? Er-
kundigen Sie sich nach einer Kreuzfahrt mit Steuermann. In unserem Ange-
bot finden Sie auch mehrtägige Kreuzfahrten durch die warmen Seen, die 
einen unvergesslichen Eindruck machen.

Reisezeit: vom April bis Ende September

Odra Czarter
Osiedlowa Straße 5B/3, 66-600 Połupin
Kontaktnummer +48 600 710 117
E-Mail: info@odraczarter.pl
www.odraczarter.pl
www.facebook.com/odraczarter/

SAIL ON THE ODER RIVER

Do you want to feel the wind in your hair? Rent a motorboat or a jet ski and 
enjoy your holiday experience. You don’t need a sailing licence! However,  
if you got bitten by a bug of sailing, you can earn the necessary permis-
sions here. 
If you dream about a private cruise with friends or family, ask about the 
availability of the cruises with a steersman. The offer includes also a few-
day or several-days-long cruises on the warm seas that can bring you 
unforgettable experiences.

Cruises on the Oder River are available from April till the end of September.

Odra Czarter
5B Osiedlowa Street, Apt. 3, 66-600 Połupin
phone: +48 600 710 117
e-mail: info@odraczarter.pl
www.odraczarter.pl
www.facebook.com/odraczarter/ 

ODKRYJ
 KUŹNIĘ SMAKU

ODKRYJ KUŹNIĘ SMAKU

Jeśli poszukujesz kameralnego obiektu, który zaskoczy Cię tradycyjną, 
pyszną kuchnią, Kuźnia Smaku jest właśnie dla Ciebie. Stylowe wnętrza 
restauracji z kominkiem w tle, niepowtarzalna atmosfera i zapadający 
na długo w pamięć smak serwowanych dań sprzyjają zarówno miłym 
rozmowom, jak również organizacji przyjęć rodzinnych i biznesowych. 
Lokal pomieści ponad 100 osób, także na tarasie letnim. Dla chcących 
zostać na dłużej, obiekt oferuje pokoje gościnne z dostępem do sauny 
fińskiej.

Kuźnia Smaku
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 42
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 691 407 070
e-mail: kuzniasmaku@wp.pl
www.facebook.com/RestauracjaKS/

HIER WIRD  
DER GESCHMACK GESCHMIEDET

Wenn Sie nach einem gemütlichen Platz suchen, der Sie mit seiner traditi-
onellen, köstlichen Küche überraschen wird, ist die „Geschmackschmiede“ 
genau das Richtige für Sie. Das Restaurant mit seinem Kamin, seiner einzig-
artigen Atmosphäre und dem unvergesslichen Geschmack der servierten 
Gerichte eignet sich sowohl für angenehme Gespräche als auch die Organi-
sation von Familien- und Geschäftsveranstaltungen. Das Restaurant bietet 
Platz für über 100 Personen, auch auf der Sommerterrasse. Für diejenigen, 
die länger bleiben möchten, stellen wir Zimmer mit Zugang zu einer finni-
schen Sauna zur Verfügung.

Kuźnia Smaku
Bohaterów Wojska Polskiego Straße 42
66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 691 407 070
E-Mail: kuzniasmaku@wp.pl
www.facebook.com/RestauracjaKS/

DISCOVER “KUŹNIA SMAKU”

If you are looking for a small place that will surprise you with delicious 
traditional cuisine, “Kuźnia Smaku” is a place for you! The stylish interior 
of the restaurant, with a fireplace in the background, as well as the unique 
atmosphere and unforgettable flavours of the served dishes foster con-
versations and organisation of family and business events. The restaurant 
can host up to 100 guests, also on the summer terrace. If you’re willing 
to stay for longer, “Kuźnia Smaku” offers rooms with access to a Finnish 
sauna. 

Kuźnia Smaku restaurant
42 Bohaterów Wojska Polskiego Street
66-600 Krosno Odrzańskie
phone: +48 691 407 070
e-mail: kuzniasmaku@wp.pl 
www.facebook.com/RestauracjaKS/ 

ZACHWYĆ SIĘ 
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ZACHWYĆ SIĘ STARYM MŁYNEM
Marzysz o chwili wytchnienia i relaksu? Stary Młyn w Brzeźnicy to 
urokliwy pensjonat i restauracja mieszczące się w zabytkowym młynie 
wodnym z 1921 roku. To idealne miejsce na oderwanie się od ulicznego 
zgiełku. Malowniczo położony na skraju wioski, otoczony bujną zielenią 
i akwenami obiekt. To odskocznia dla szukających spokoju i chcących 
czerpać przyjemność z wyśmienitej kuchni w dobrym, regionalnym stylu. 
Dodatkową atrakcją jest muzeum małej elektrowni wodnej, która niegdyś 
się tu mieściła. Miejsce idealnie sprawdzi się na organizację zarówno 
kameralnych wydarzeń, jak również większych imprez okolicznościowych.

Pensjonat i Restauracja Stary Młyn w Brzeźnicy
Brzeźnica ul. Młyńska 1
66-615 Dąbie 
tel. 501 722 189, 530 197 115
e-mail: starymlyn.agro@wp.pl 
www.starymlynwbrzeznicy.pl
www.facebook.com/StaryMlynwBrzeznicy/

BEWUNDERN SIE 
DIE ALTE MÜHLE

Träumen Sie von einem Moment der Ruhe und Entspannung? Die Alte 
Mühle in Brzeźnica ist ein bezauberndes Gästehaus und Restaurant  
in einer historischen Wassermühle aus dem Jahr 1921. Dies ist der 
perfekte Ort, um Alltagsstress und Hektik zu entfliehen. Die Alte Mühle 
ist in einem malerischen Dorf gelegen, das voller Grünflächen ist. Dies 
ist ein Sprungbrett für Ruhesuchende, die köstliche Küche in einem guten 
regionalen Stil genießen möchten. Eine weitere Attraktion ist das kleine 
Museum im ehemaligen Wasserkraftwerk. Der Ort eignet sich ideal für die 
Organisation sowohl kleiner als auch größerer Veranstaltungen.

“Stary Młyn“ Pension und Restaurant in Brzeźnica
Brzeźnica Młyńska Straße 1
66-615 Dąbie
Kontaktnummer +48 501 722 189, +48 530 197115
E-Mail: starymlyn.agro@wp.pl
www.starymlynwbrzeznicy.pl
www.facebook.com/StaryMlynwBrzeznicy/

GET ENCHANTED 
BY THE OLD MILL

If you dream about a minute to unwind and relax, visit the Old Mill  
in Brzeźnica. “Stary Młyn” is a captivating guesthouse and restaurant 
located in the old water mill from 1921. It is a perfect place to rest from 
the hustle and bustle of the city because of its location on the picturesque 
outskirts of the village, surrounded by lush greenery and bodies of water.  
It provides tranquillity and peace for those looking to enjoy delicious 
regional cuisine. The place offers also another attraction, namely  
a museum of the small hydro plant that used to be located here. This place 
is perfect for both private parties, as well as for bigger celebrations. 

Guesthouse and Restaurant “Stary Młyn” in Brzeźnica
1 Młyńska Street, Brzeźnica, 66-615 Dąbie
phone: +48 501 722 189, +48 530 197 115
e-mail: starymlyn.agro@wp.pl 
www.starymlynwbrzeznicy.pl
www.facebook.com/StaryMlynwBrzeznicy/ 

ODKRYJ
 MEDIATEKĘ

ODKRYJ MEDIATEKĘ

Nowoczesny obiekt łączący w sobie bibliotekę oraz centrum spotkań 
oferuje zarówno bogaty księgozbiór, jak również szeroką gamę 
multimediów. Niebanalne wnętrza, strefa dla dzieci, kącik prasowy, 
wypożyczalnia książek, a także gier planszowych, komputerowych, 
audiobooków i ebooków – mediateka to miejsce, w którym każdy, 
niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. Bogactwo współczesnej 
kultury i rozrywki na wyciągnięcie ręki. W ofercie również wieczory 
literackie, pokazy filmów oraz szkolenia z nowoczesnych technologii. 

Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim
ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 50 26; 512 756 504
mediateka@krosnoodrzanskie.pl
www.mediateka.krosnoodrzanskie.pl

ENTDECKEN SIE DIE MEDIATHEK

Eine moderne Einrichtung, die aus einer Bibliothek und einem 
Besprechungszentrum besteht, bietet sowohl eine reichhaltige 
Büchersammlung als auch eine große Auswahl an Multimedia an. 
Bemerkenswerte Innenräume, Kinderzone, Presseecke, Buchverleih, 
Brettspiele, Computerspiele, Hörbücher und E-Books - die Mediathek ist 
ein Ort, an dem jeder, unabhängig vom Alter, etwas für sich findet. Der 
Reichtum der modernen Kultur in Ihrer ganzen Breite. Das Angebot umfasst 
auch literarische Abende, Filmvorführungen und Schulungen im Bereich 
moderner Technologien.

Mediathek
Pułaskiego Straße 3,
66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 68 383 50 26; +48 512 756 504
mediateka@krosnoodrzanskie.pl
www.biblioteka.krosnoodrzanskie.pl

DISCOVER MEDIATEKA

A modern place that connects the library with a meeting facility and 
offers an extensive book collection and a wide range of multimedia. 
Mediateka offers something for everybody, regardless of age. It includes 
remarkable interior, kids area, press corner, library, including books, board 
and computer games, audio books and e-books. The richness of modern 
culture and entertainment is at your fingertips. Mediateka offers literary 
parties, film screenings and workshops on new technologies. 

Mediateka - Multimedia Library
3 Pułaskiego Street, 66-600 Krosno Odrzańskie 
phone: +48 68 383 50 26; +48 512 756 504
email: mediateka@krosnoodrzanskie.pl
www.biblioteka.krosnoodrzanskie.pl

ZADBAJ 
 O FORMĘ

ZADBAJ O FORMĘ

Zwiedzaj okolicę na rowerze korzystając z sieci ścieżek zapewniają-
cych komfortową i bezpiecznością aktywność. Wybierz się na północ, 
asfaltową i oświetloną drogą rowerową prowadzącą przez Łochowi-
ce aż do Bytnicy lub w kierunku zachodnim – nad jezioro Moczydło  
w Osiecznicy. Pozytywne wrażenia gwarantowane! Nie masz roweru? 
To nie problem. Możesz wypożyczyć go w Ośrodku Sportu i Rekreacji! 
Wolisz piesze wycieczki? Chwyć za kijki i spaceruj wytyczonym przez 
PTTK szlakiem nordic walking, odkrywając przy tym piękno Ziemi Kro-
śnieńskiej. Wędrując zadbaj o formę ćwicząc na siłowniach plenero-
wych w Parku Tysiąclecia i w porcie rzecznym.

Centrum Rekreacyjne OSIR
ul. Pocztowa 27,  66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 26
www.osir-krosno.pl
e-mail: dyrektor@osirkrosno.pl
www.osir-krosno.pl
www.facebook.com/osirkrosno/

BLEIBEN SIE FIT
Nutzen Sie unsere Fahrradwege, die Komfort und Sicherheit garantieren. 
Fahren Sie nach Norden, nehmen Sie den asphaltierten und beleuchteten 
Radweg, der durch Łochowice bis nach Bytnica führt, oder in Richtung Wes-
ten - zum Moczydło-See in Osiecznica. Bleibende Eindrücke garantiert! Ha-
ben Sie kein Fahrrad? Kein Problem. Sie können eins im Sport- und Freizeit-
zentrum mieten! Wandern Sie lieber? Nehmen Sie die Stöcke und wandern 
Sie auf dem von PTTK markierten Nordic Walking-Pfad, um die Schönheit 
der Region Krosno zu entdecken. Indem Sie wandern, können Sie ihre Form 
verbessern. Außerdem ist es im Millennium Park und im Flusshafen mög-
lich, an Fitnessgerätenunter freiem Himmel zu trainieren.

Freizeitzentrum OSIR
Pocztowa Straße 27,66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 68 383 54 26
www.osir-krosno.pl
E-Mail: dyrektor@osirkrosno.pl
www.facebook.com/osirkrosno/

BE FIT
Take a bike ride around the neighbourhood using the network of bike 
routes which offer you a comfortable and safe way to spend time. Take a 
ride to the north, on the illuminated bike path running through Łochowice 
up to Bytnica, or to the west – to the Moczydło Lake in Osiecznica. Amaz-
ing time guaranteed! You don’t have a bike? It’s not a problem. You can rent 
it in the Sports and Recreation Centre. Are you more into hiking? Take the 
walking sticks and go for a walk along the PTTK’s Nordic walking route 
and discover the beauty of Krosno Land. On a hike, you can also take care 
of your shape and use the open-air gyms in the Millenium Park and in the 
river port. 

Sports and Recreation Center OSIR
27 Pocztowa Street, 66-600 Krosno Odrzańskie
phone: +48 68 383 54 26
www.osir-krosno.pl
e-mail: dyrektor@osirkrosno.pl
www.osir-krosno.pl 
www.facebook.com/osirkrosno/ 
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ODNAJDŹ SPOKÓJ 
NAD JEZIOREM

Odetchnij pełną piersią i spędź urlop w otoczeniu jezior i lasów. Ośrodki 
wypoczynkowe w Dąbiu i w Kołatce nieopodal Krosna Odrzańskiego 
oferują miejsca noclegowe w nowoczesnych domkach wyposażonych 
w aneks kuchenny oraz łazienkę, co gwarantuje intymność i komfort. 
Oba kompleksy położone są tuż przy plaży, a na ich terenie znajdują się 
place zabaw, miejsca na ognisko i trasy spacerowe. W ofercie kuch-
nia regionalna, w tym ręcznie lepione pierogi i dania z ryb. To idealne 
miejsce na spokojny wypoczynek, jak również na organizację imprez 
integracyjnych, uroczystości rodzinnych oraz konferencji.

TEMAR s.c.
tel. 504 148 403 lub 502 388 316
e-mail: kontakt@kompleksdabie.pl
www.komplekskolatka.pl

FINDEN SIE RUHE AM SEE

Atmen Sie tief ein und verbringen Sie Ihren Urlaub umgeben von Seen 
und Wäldern. Die Ressorts in Dąbie und in Kołatka in der Nähe von Krosno 
Odrzańskie bieten Unterkünfte in modernen Ferienhäusern, die mit einer 
Küchenzeile und einem Bad ausgestattet sind, was Intimität und Komfort 
garantiert. Beide Komplexe befinden sich direkt am Strand und in ihrer 
Umgebung finden Sie Spielplätze, Lagerfeuer und Wanderwege. Das An-
gebot umfasst regionale Küche, darunter hausgemachte Teigtaschen  
und Fischgerichte. Das ist der beste Platz für einen ruhigen Urlaub so-
wie für die Organisation von Integrationsveranstaltungen, Familienfeiern  
und Konferenzen.

TEMAR s.c.
Kontaktnummer +48 504 148 403 oder +48 502 388 316
E-Mail: kontakt@kompleksdabie.pl
www.komplekskolatka.pl

FIND PEACE NEXT TO THE LAKE

Take a deep breath and spend your holidays surrounded by forests and 
lakes. Resorts in Dąbie and Kołatka nearby Krosno Odrzańskie offer 
accommodation in modern houses equipped with a small kitchen area 
and bathroom, which guarantees privacy and comfort. Both resorts  
are located next to the beach and include playgrounds, fire pits and 
walking routes. The kitchen offers regional cuisine, including homemade 
dumplings and fish dishes. It is a perfect place for a peaceful time, as well 
as for the organisation of events, family celebrations and conferences. 

TEMAR
phone: +48 504 148 403 or +48 502 388 316
e-mail: kontakt@kompleksdabie.pl
www.komplekskolatka.pl
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ZAKOCHAJ SIĘ  
W WINNICY GOSTCHORZE

Nie musisz wyjeżdżać do Francji, by poczuć się jak w Szampanii! 
Wystarczy odwiedzić Winnicę Gostchorze prowadzoną przez Pana 
Guillaume Dubois. 15 ha terenu położonego na malowniczych wzgó-
rzach nadodrzańskich, z widokiem zapierającym dech w piersiach, two-
rzy unikalny mikroklimat, dający efekt w postaci wyjątkowego wina 
musującego uznawanego za najlepsze w Polsce. Wytwarzane metodą 
rzemieślniczą według tradycyjnej szkoły francuskiej, zamyka w butel-
ce harmonijny,wytworny smak unikalnej kompozycji winogron szcze-
pów Riesling, Pinotgris, Pinotblanc i zachwyca swoim bukietem. 

Winnica Gostchorze
tel. 572 144 482
http://gostchorze.pl/
winnica@gostchorze.pl
www.facebook.com/gostchorze/

EIN WEINGUT 
ZUM VERLIEBEN - GOSTCHORZE

Sie brauchen nicht nach Frankreich zu reisen, um sich wie in der Champa-
gne zu fühlen! Alles, was Sie tun müssen, ist das Weingut in Gostchorze zu 
besuchen, das von Guillaume Dubois betrieben wird. 11 Hektar Land auf den 
malerischen Hügeln der Oder mit atemberaubender Aussicht schaffen eine 
einzigartige Atmosphäre, um den außergewöhnlichen Sekt zu genießen, der 
als der beste in Polen gilt. Handgefertigt, nach traditionellem französischen 
Vorbild, bietet der Wein einen harmonischen, raffinierten Geschmack mit 
einer einzigartigen Zusammensetzung von Trauben der Sorten Riesling, 
Pinot Gris, Pinot Blanc und begeistert die Gäste mit seinem Bouquet.

Weingut in Gostchorze
Kontaktnummer +48 572 144 482
http://gostchorze.pl/
winnica@gostchorze.pl
www.facebook.com/gostchorze/

FALL IN LOVE 
WITH THE GOSTCHORZE WINERY

You don’t have to go to France to feel like you are in Champagne! Just come 
to the Gostchorze Winery run by Mr Guillaume Dubois. 11 hectares of the 
area located on the picturesque Oder River hills, with breathtaking views, 
create a unique microclimate which allows for the creation of extraordi-
nary sparkling wine, deemed best in Poland. The wine, made according to 
the traditional French manufacturing process, encompasses refined notes 
of the composition of Riesling, Pinot Gris and Pinot blanc and enchants 
with its bouquet.

Gostchorze Winery
phone: +48 572 144 482
http://gostchorze.pl/ 
winnica@gostchorze.pl 
www.facebook.com/gostchorze/ 

ODPOCZNIJ 
Z RODZINĄ

ODPOCZNIJ Z RODZINĄ
Położone blisko lasu łowisko rodzinne Admar w Dąbiu, z prawie 2 hekta-
rowym stawem, jest idealnym miejscem do odpoczynku dla całej rodziny. 
W stawie pływają karpie, karasie, amury, sandacze, szczupaki i węgorze. 
Do dyspozycji gości jest miejsca na grilla, plac zabaw dla dzieci, toaleta, 
bieżąca woda, mini kąpielisko, trampolina, boisko do siatkówki plażowej 
oraz kort tenisowy. Miejscowe łowisko karpiowe, jest jednym z nielicznych 
typu „złów i wypuść” w Lubuskiem. Najważniejsza jest tu przyjemność  
z wędkowania i brak obowiązku zakupu złowionych ryb. Te przeznaczone  
do sprzedaży, trzymane są osobno. Pełna wolność i swoboda w harmonij-
nym otoczeniu lasu oraz wody. 

Łowisko rodzinne Admar 
66-615 Dąbie (koło stacji paliw, 
300 metrów w stronę Brzeźnicy)
tel.: 506 197 349
http://www.lowiskodabie.pl 
email: pietrzakbeata@vp.pl 

RUH DICH 
MIT DEINER FAMILIE AUS

In Waldnähe gelegen, ist der Fischgrund Admar in Dabie mit fast 2 Hek-
tar Teich ein idealer Ort zum Entspannen für die ganze Familie. Im Teich 
schwimmen Karpfen, Karausche, Amur, Zander, Hecht und Aal. Die Anlage 
verfügt über einen Grillplatz, Spielplatz für Kinder, eine Toilette, fließendes 
Wasser, Minibadeplatz, Trampolin, Beachvolleyballplatz und Tennisplatz. 
Die lokale Karpfenfischerei ist eine der wenigen „Fischfang und -freiset-
zung” in Lubuskie. Das Wichtigste dabei ist die Freude am Angeln und die 
fehlende Verpflichtung, den gefangenen Fisch zu kaufen. Die zum Verkauf 
bestimmten Fische sind getrennt zu halten. Völlige Freiheit und Unabhän-
gigkeit in einer harmonischen Umgebung aus Wald und Wasser. 

Fischgrund Admar
66-615 Dąbie (in der Nähe der Tankstelle, 
300 Meter Richtung Brzeźnica)
Tel.: +48 506 197 349
http://www.lowiskodabie.pl  
E-Mail: pietrzakbeata@vp.pl  

RELAX WITH YOUR FAMILY

Located near the forest, almost 2-hectares “Admar” fishing pond in Dąbie, 
is  an  ideal  place  to  relax  for  the  whole  family. The pond is home to 
carps, crucians, grass carps, zanders, pikes and eels. Guests have a grilling 
area, playground for the children, toilet, running water, small beach area, 
beach volleyball court and tennis court at their disposal. Its carp pond is a 
rare „catch and release your fish” one, in the Lubuskie region. The pleasure 
of fishing and lack of obligation to purchase the caught fish is the priority 
here. Fish designated for sale are held separately. Full freedom in harmon-
ic surroundings of forests and water. 

The Admar Fishing Ponds 
66-615 Dąbie (next to the petrol station, 
300 meters in the direction of Brzeźnica)
Tel: +48 506 197 349
http://www.lowiskodabie.pl 
email: pietrzakbeata@vp.pl 
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ZANURZ SIĘ 
W JEZIORZE GLIBIEL

Szukasz idealnego miejsca na letni wypoczynek? 

Kąpielisko w Łochowicach to miejsce dla Ciebie! Czysta woda, szeroka, 
piaszczysta plaża, drewniany pomost, plac zabaw dla dzieci, a ponadto 
punkty gastronomiczne i nadzór ratowników WOPR, czyli wszystko, czego 
potrzeba do bezpiecznego plażowania w upalny dzień! Na gości czekają: 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko do siatkówki plażowej, stół  
do tenisa stołowego, miejsce do grillowania i pole namiotowe.

Kąpielisko nad Jeziorem Gibiel
Łochowice 
OSiR Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 08
www.osirkrosno.pl/obiekty/kapielisko.html
www.facebook.com/osirkrosno

ENTSPANNEN SIE 
IM GLIBIELSEE

Suchen Sie das perfekte Sommerziel? 
Der Badestrand in Łochowice ist genau der richtige Ort für Sie! Sauberes 
Wasser, breiter Sandstrand, Holzsteg, Spielplatz für Kinder sowie 
Bewirtung und Überwachung durch WOPR-Rettungsschwimmer–also alles, 
was Sie für ein sicheres Sonnenbad an einem heißen Tag brauchen! Auf die 
Gäste warten: Verleih von Wassersportausrüstung, Beachvolleyballplatz, 
Tischtennisplatte, Grillplatz und Campingplatz.

Badegewässer am Glibielsee
Łochowice
OSiR Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 68 383 54 08
www.osirkrosno.pl/obiekty/kapielisko.html
www.facebook.com/osirkrosno

TAKE A DIP 
IN THE GLIBIEL LAKE

Are you looking for a perfect place for the summer holidays? 
The lido in Łochowice is a great place for you! Clean water, wide and sandy 
beach, wooden pier and playground for kids, as well as restaurants and 
lifeguards on site – namely everything you need for a safe and hot day on 
the beach!  Guests can use the water equipment rental, beach volleyball 
field, tables for table tennis, grilling facilities and campsite. 

Glibiel Lake lido
Łochowice
OSIR Krosno Odrzańskie
phone: +48 68 383 54 08
www.osirkrosno.pl/obiekty/kapielisko.html  
www.facebook.com/osirkrosno 

ODPOCZYWAJ 
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ODPOCZYWAJ W PEŁNI

Odetchnij świeżym powietrzem w otoczeniu lasów i jeziora  
w kompleksie Anapausis w Gryżynie. Całoroczne pokoje i domki  
z kominkami, tradycyjna kuchnia ze świeżych produktów regionalnych, 
SPA, usługi fizjoterapeuty, masaże, ruska bania, łaźnia parowa i błotna, 
gorąca beczka z jacuzzi – taka oferta z pewnością spełni oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających gości. Pełny relaks gwarantowany! 
Dodatkowo, w kompleksie można wypożyczyć sprzęt wodny (kajaki, 
rowery wodne), rowery i kijki do nordic walking, a w zimie także narty 
biegowe i łyżwy. 

Kompleks wypoczynkowo-konferencyjny Anapausis
Gryżyna 51, 66-630 Bytnica
tel. 68 391 50 94 lub 660 533 909
biuro@anapausis.pl
www.anapausis.pl
www.facebook.com/Anapausis/

RICHTIG AUSRUHEN

Atmen Sie frische Luft in der schönen Umgebung von Wäldern und Seen, 
im Anapausis-Komplex in Gryżyna. Ganzjährig Zimmer und Ferienhäuser 
mit Kaminen, traditionelle Küche mit frischen regionalen Produkten, SPA, 
Physiotherapeuten, Massagen, russische Banja, Dampf- und Schlammbad, 
heißes Badefass mit Whirlpool - dieses Angebot wird sicherlich die 
Erwartungen der anspruchsvollsten Gäste erfüllen. Absolute Entspannung 
garantiert! Darüber hinaus können Sie Wassersportausrüstung (Kajaks, 
Tretboote), Fahrräder und Nordic Walking-Stöcke sowie im Winter 
Langlaufski und Schlittschuhe mieten.

Freizeit- und Konferenzkomplex Anapausis
Gryżyna 51, 66-630 Bytnica
Kontaktnummer +48 68 391 50 94 und +48 660 533 909
biuro@anapausis.pl
www.anapausis.pl
www.facebook.com/Anapausis/

REST TO THE FULL

Take a deep breath of the fresh air in the neighbourhood of forests and 
lake in the “Anapausis” Center in Gryżyna. The offer will meet the needs of 
even the most demanding visitor. It includes year-round accommodation 
in rooms and houses with fireplaces, traditional cuisine based on fresh 
regional produce, SPA complex, physiotherapist’s services, massages, 
Russian steam bath, steam and mud room, hot barrel with jacuzzi. You 
will be fully relaxed! Additionally, you can rent water equipment (canoes, 
paddle boats), bikes and Nordic walking sticks, as well as cross-country 
skis and skates in winter. 

Leisure and Conference Center Anapausis
51 Gryżyna, 66-630 Bytnica
phone: +48 68 391 50 94 or +48 660 533 909
biuro@anapausis.pl
www.anapausis.pl 
www.facebook.com/Anapausis/ 
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ZARZUĆ WĘDKĘ 
LUB OBCUJ Z NATURĄ

Łowisko „Dwa stawy” to doskonałe miejsce, by wraz z rodziną i przyjaciół-
mi odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Na 8 ha terenu swój utracony raj 
znajdą przede wszystkim wędkarze i grzybiarze. W stawach można złowić 
smakowite pstrągi, karpie, szczupaki, jesiotry oraz sumy, a w rozległych, 
zielonych lasach znaleźć okazałe borowiki i podgrzybki. Obiekt dysponu-
je kilkoma domkami do wynajęcia i zapewnia wyżywienie. Specjalnością 
kuchni są dania z ryb, w tym zupa rybna. Istnieje także możliwość orga-
nizacji większych imprez okolicznościowych, np. spotkań integracyjnych. 

Łowisko „Dwa stawy, 
Chromów 12, 66-627 Bobrowice
tel. 695 100 565 lub 601 967 473, 
http://www.2stawy.pl
e-mail: lowisko@2stawy.pl

WERFEN SIE DIE RUTE AUS 
ODER ERLEBEN SIE DIE NATUR

Die Fischgründe von „Zwei Teiche“ sind der perfekte Ort, um mit Familie 
und Freunden eine Pause vom Trubel der Stadt zu machen. Angler und Pilz-
sammler finden auf 8 Hektar Land ihr verlorenes Paradies. In den Teichen 
können Sie leckere Forellen, Karpfen, Hechte, Störe und Wels fangen, und 
in den riesigen grünen Wäldern finden Sie prächtige Steinpilze und Maro-
nen-Röhrlinge. Die Unterkunft bietet mehrere Ferienhäuser zur Miete an 
und bietet Verpflegung. Die Küche ist spezialisiert auf Fischgerichte, ein-
schließlich Fischsuppe. Es ist auch möglich, größere Veranstaltungen zu 
organisieren, z.B. Integrationstreffen. 

Łowisko „Dwa Stawy” - (Fischgrund „Zwei Teiche”)
Chromów 12, 66-627 Bobrowice
Kontaktnummer +48 695 100 565 oder +48 601 967 473, 
http://www.2stawy.pl 
E-Mail: lowisko@2stawy.pl 

CAST A LINE WITH YOUR FISHING 
ROD OR COMMUNE WITH NATURE 

The fishery “Dwa stawy” (Two Ponds) is a perfect spot to rest in with 
your family and friends, far away from the big-city turmoils. Within the 
vast area of 8 hectares the fishermen and wild forest mushroom pick-
ers may find their lost paradise. The ponds are abound in delicious trouts, 
carps, pikes, sturgeons and catfish, whilst the surrounding green woods 
are home to majestic porcini mushrooms and bay boletes. The facility has 
several houses for rent and offers catering. Fish dishes, including fish 
chowder are the chef’s speciality. The “Dwa Stawy” may organize larger 
events, such as integration meetings. 

Fishery „Dwa stawy”, 
Chromów 12, 66-627 Bobrowice
tel. +48 695 100 565 or +48 601 967 473, 
http://www.2stawy.pl
e-mail: lowisko@2stawy.pl

ODWIEDŹ
 KROŚNIEŃSKIE  

IMPREZY

ODWIEDŹ 
KROŚNIEŃSKIE IMPREZY

Poznaj kalendarz wydarzeń kulturalnych w Krośnie Odrzańskim! 
Warta uwagi jest przede wszystkim jedna z najlepszych imprez ple-
nerowych  w województwie, organizowana w czerwcu nad brzegiem 
rzeki. Rybobranie, bo o nim mowa, to nie tylko wspaniałe koncerty  
i pyszne kulinaria, ale również atrakcyjne strefy tematyczne dla doro-
słych i dzieci. Chcesz poczuć sielski klimat wsi? W sierpniu zapraszamy  
na Święto Karpia do Osiecznicy oraz Dożynki Gminne z barwnym  
korowodem. Jesteś miłośnikiem historii  i muzyki poważnej? Koniecz-
nie przyjedź we wrześniu na Turniej Rycerski i Festiwal Jadwigensis.
Szczegóły na www.kalendarz.krosnoodrzanskie.pl

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, 
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 884 008 338, 
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek

NEHMEN SIE AN 
VERSCHIEDENEN 

VERANSTALTUNGEN TEIL
Entdecken Sie den Kulturkalender in Krosno Odrzańskie! Sehr empfehlens-
wert ist hier eins der besten Outdoor-Events in der Region, das im Juni 
am Ufer des Flusses organisiert wird. „Rybobranie“ ist eine Mischung von 
großartigen Konzerten, köstlichem Essen und interessanten Themenberei-
chen für Erwachsene und Kinder. Wollen Sie die idyllische Atmosphäre des 
Dorfes erleben? Im August laden wir Sie zum Karpfen-Fest nach Osiecznica 
und zum farbenfrohen Erntefest ein. LiebenSie Geschichte und klassische 
Musik? Kommen Sie im September zum Ritter-Turnier und zum Jadwigen-
sis-Festival. Weitere Infos: www.kalendarz.krosnoodrzanskie.pl

Kulturzentrum „Zamek”,
Szkolna Straße 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 884 008 338,
E-Mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl; www.kalendarz.krosnoodrzanskie.pl
www.facebook.com/CAKZamek

VISIT THE EVENTS 
IN KROSNO ODRZAŃSKIE

Get to know the calendar of the cultural events in Krosno Odrzańskie! 
Worth mentioning is one of the best open-air events in the area organised 
in June, on the banks of the river - “Rybobranie”. It includes concerts and 
delicious cuisine, but also attractive theme areas for kids and adults. Do 
you want to experience the atmosphere of the village? Come in August for 
the Carp Feast - “Święto Karpia” in Osiecznica and the local Harvest Fes-
tival with a colourful parade. If you are the lover of history and classical 
music, you have to come in September for the Knight’s Tournament and 
the Jadwigensis Festival. 
More information at www.kalendarz.krosnodrzanskie.pl

Art and Culture Center “Zamek”
1 Szkolna Street, 66-600 Krosno Odrzańskie
phone: +48 884 008 338
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek 

ZJEDZ KOLACJĘ  
W LESIE

ZJEDZ KOLACJĘ W LESIE

Piękne leśne zakątki Ziemi Lubuskiej, nietuzinkowe smaki 
i wspaniali ludzie – taki jest właśnie Leśny Klub Kolacyjny! 
Każde spotkanie to niesamowite wydarzenie. Jakub, szef 
kuchni, wraz z zespołem w oryginalnych miejscach w środku 
lasu serwuje kuchnię roślinną na bazie świeżych regionalnych 
produktów. Usiądź do wspólnej kolacji z nowymi przyjaciółmi  
w inspirujących miejscach. 

Klub Kolacyjny funkcjonuje sezonowo. Liczba miejsc ograniczona.

Leśny Klub Kolacyjny
tel. 784 338 010
e-mail: lesnyklubkolacyjny@gmail.com
www.facebook.com/lesnyklubkolacyjny

ESSEN SIE IM WALD ZU ABEND

Die wunderschönen Waldwinkel des Lubuszer Landes, außergewöhnliche 
Aromen und tolle Menschen - so ist der „Leśny Klub Kolacyjny“! 
Jedes Treffen ist ein einmaliges Ereignis. Jakub, der Chefkoch, serviert 
zusammen mit seinem Team an ursprünglichen Orten mitten im Wald eine 
Gemüseküche mit frischen regionalen Produkten. Lassen Sie sich nieder zu 
einem Abendessen mit neuen Freunden an inspirierenden Orten.
„Leśny Klub Kolacyjny“ arbeitet saisonal. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Kontaktnummer +48 784 338 010
E-Mail: lesnyklubkolacyjny@gmail.com
www.facebook.com/lesnyklubkolacyjny

HAVE DINNER IN THE FOREST

The beautiful forest nooks of the Lubusz Land, unique flavours and 
amazing people – that’s how you can describe the Forest Dinner Club – 
Leśny Klub Kolacyjny. Each meeting is an extraordinary experience. Jakub, 
the chef, together with his team, serves vegan cuisine based on fresh 
and regional produce in the middle of the forest. Have an amazing dinner 
with your new friends in the inspiring spots. The Dinner Club operates 
seasonally. The number of participants is limited. 

The Forest Dinner Club
Phone: +48 784 338 010
e-mail: lesnyklubkolacyjny@gmail.com
www.facebook.com/lesnyklubkolacyjny

POZNAJ 
WINNICĘ

 W MARCINOWICACH

POZNAJ WINNICĘ 
W MARCINOWICACH

Najlepiej o winie uczyć się od praktyków! Poznaj tajniki jego wytwarzania, 
podawania i degustacji, a także historycznych związków tych ziem  
z winiarstwem. Nauczycielem będzie właściciel winnicy - wykształcony 
enolog.
Winnica położona jest na wzgórzu z widokiem na Odrę i oferuje zwiedzanie 
z przewodnikiem po uprzednim kontakcie telefonicznym (dostępność  
od maja do września). Od 2020 r. w ofercie również degustacja win 
własnej produkcji.

Winnica Marcinowice
Grzegorz Runowski
tel. 508 860 669
e-mail: grzegorz.runowski@gmail.com
www.facebook.com/Winnica-Marcinowice-1212773715509425/

BESUCHEN SIE 
DAS WEINGUT IN MARCINOWICE

Über Wein lernt man am meisten von den Winzern! Lernen Sie die 
Geheimnisse der Weinherstellung, des Einschenkens und der Verkostung 
sowie die historischen Beziehungen dieser Länder zum Weinbau kennen. Ihr 
Lehrer ist auch Besitzer des Weingutes- ein ausgebildeter Önologe.
Der Weinberg liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Oder und bietet 
Führungen nach vorherigem telefonischem Kontakt an (Verfügbarkeit von 
Mai bis September). Ab 2020 umfasst das Angebot auch die Verkostung 
vom Wein aus eigener Produktion.

Weingut Marcinowice
Grzegorz Runowski
Kontaktnummer +48 508 860 669
E-Mail: grzegorz.runowski@gmail.com
www.facebook.com/Winnica-Marcinowice-1212773715509425/

GET TO KNOW 
THE VINEYARD IN MARCINOWICE

It’s best to learn about wine from the practitioners! Learn about the 
secrets of winemaking, serving wine and wine tasting, as well as about 
the historical connections of the area to the craft of winemaking. The 
owner of the winery, an educated enologist, will be your very own teacher. 
The winery is located on the hill with a view over the Oder River. It offers 
guided tours after prior arrangement over the phone (available from May 
till September). Starting in 2020, the winery’s offer will also include the 
tasting of their own wines. 

Marcinowice Vineyard
Grzegorz Runowski
phone: +48 508 860 669
e-mail: grzegorz.runowski@gmail.com
www.facebook.com/Winnica-Marcinowice-1212773715509425/ 

ZOBACZ 
 ANIELSKIE OGRODY

ZOBACZ ANIELSKIE OGRODY

Daj się zaskoczyć naturze i zobacz istny raj na ziemi. Ekologiczne ogrody 
pełne warzyw, owoców, ziół i pięknych hortensji dostarczą Ci inspiracji, jak 
uprawiać własny ogród, zdrowo się odżywiać i żyć ekologicznie. Umów 
się na zwiedzanie lub weź udział w warsztatach oraz prezentacjach i ucz 
się od najlepszych. Anielskie Ogrody uhonorowano tytułem „Lubuska 
Perła Turystyki” (2018), I miejscem w Polsce w konkursie na „Najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne” (2017) oraz II miejscem w konkursie „Rolnik 
Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2018”.

Anielskie Ogrody
66-630 Budachów 1
tel. 501 256 376
e-mail: eko@anielskieogrody.pl
www.anielskieogrody.pl
www.facebook.com/anielskieogrody

SEHEN SIE DIE ENGELGÄRTEN

Lassen Sie sich von der Natur überraschen und sehen Sie ein wahres 
Paradies auf Erden. Ökologische Gärten mit Gemüse, Früchten, 
Kräutern und wunderschönen Hortensien werden Sie inspirieren, wie 
Sie Ihren eigenen Garten gestalten, gesund essen und ökologisch leben 
können. Machen Sie einen Termin oder nehmen Sie an Workshops und 
Präsentationen teil und lernen Sie von den Besten. Die Engelgärten wurden 
mit dem Titel „Touristische Perle der Woiwodschaft Lebus” (2018), dem 
ersten Platz in Polen im Wettbewerb „Der beste Biobauernhof” (2017) und 
dem zweiten Platz im Wettbewerb „Landwirt des Jahres im Ostseeraum 
2018” ausgezeichnet.

Engelgärten
66-630 Budachów 1
Kontaktnummer +48 501 256 376
E-Mail: eko@anielskieogrody.pl
www.anielskieogrody.pl
www.facebook.com/anielskieogrody

VISIT THE ANGEL GARDENS

Let nature surprise you and come visit the paradise on earth. These 
organic gardens full of veggies, fruit, herbs and beautiful hortensias will 
inspire you to start your own garden, eat healthily and live an eco-friendly 
life. Sign up for the visit or take part in workshops and presentations 
and learn from the best. The Angel Gardens “Anielskie Ogrody” were 
awarded LOTUR’s certificate for the best tourist attraction in the Lubusz 
Voivodeship “Lubuska Perła Turystyki (2018), the 1st place in the contest 
for the best organic farm in Poland “Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” 
(2017) and 2nd place in the Baltic region farmer of the year contest “Rolnik 
Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2018. 

Angel Gardens – Anielskie Ogrody
1 Budachów, 66-630 Budachów
phone: +48 501 256 376
e-mail: eko@anielskieogrody.pl
www.anielskieogrody.pl
www.facebook.com/anielskieogrody

SPĘDŹ AKTYWNE 
POPOŁUDNIE 

 Z PRZYJACIÓŁMI

SPĘDŹ AKTYWNE  
POPOŁUDNIE Z PRZYJACIÓŁMI

Nie musisz wyjeżdżać, by skorzystać z atrakcji typowych dla dużych 
miast! Dwutorowa kręgielnia, profesjonalne stoły bilardowe oraz kort  
do gry w squash`a – wszystko na wyciągnięcie ręki. Na miejscu 
wypożyczysz niezbędny sprzęt, a w razie potrzeby spotkasz się  
z instruktorem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym). Rezerwacja 
toru lub kortu dostępna także on-line. W obiekcie działa także kameralne 
bistro „Atmosfera”, idealne na popołudniowe spotkanie z przyjaciółmi lub 
kameralną uroczystość.

Centrum Rekreacyjne OSIR
ul. Pocztowa 27, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 54 26
e-mail: dyrektor@osirkrosno.pl
www.osir-krosno.pl
www.facebook.com/osirkrosno/

VERBRINGEN SIE
EINEN AKTIVEN NACHMITTAG  

MIT FREUNDEN
Sie brauchen nicht zu verreisen, um die typischen Attraktionen einer 
Großstadt zu nutzen! Eine zweispurige Kegelbahn, professionelle 
Billardtische und ein Squash-Court stehen Ihnen zur Verfügung. Vor Ort 
können Sie die notwendige Ausrüstung mieten und, falls erforderlich, 
einen Termin mit Lehrberechtigten (nach vorheriger telefonischer 
Kontaktaufnahme) machen. Bahnbuchungen auch online möglich. Im Hotel 
finden Sie auch das gemütliche Bistro „Atmosfera”, ideal für ein Treffen mit 
Freunden oder eine gemütliche Feier.

Freizeitzentrum OSIR
Pocztowa Straße 27, 66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 68 383 54 26
www.osir-krosno.pl
E-Mail: dyrektor@osirkrosno.pl
www.osir-krosno.pl; www.facebook.com/osirkrosno/

SPEND AN ACTIVE AFTERNOON 
WITH FRIENDS

You don’t have to leave to take advantage of the big city attractions!  
A two-lane bowling alley, professional billiard tables and squash court 
– everything is available at your fingertips. You can rent any necessary 
equipment on the site, and if needed, you can meet an instructor (after 
prior arrangement). Online reservation of the bowling alley or court  
is available. You will find there also a small bistro “Atmosfera”, which  
is perfect for an afternoon meeting with friends or a private celebration. 

Sports and Recreation Center OSIR
27 Pocztowa Street, 66-600 Krosno Odrzańskie
phone: +48 68 383 54 26
e-mail: dyrektor@osirkrosno.pl
www.osir-krosno.pl; www.facebook.com/osirkrosno/ 

ZOBACZ
 NADODRZAŃSKIE 

WZGÓRZE

ZOBACZ 
NADODRZAŃSKIE WZGÓRZE

Jeśli interesują Cię tradycje winiarskie, koniecznie odwiedź przydomową 
winnicę w Krośnie Odrzańskim i zapoznaj się z charakterystycznymi dla 
niego odmianami winorośli Riesling, Zweigelt oraz Johanniter. Ten winny 
ogródek może stanowić doskonałą odskocznię od codziennego zgiełku. 
W ofercie bajkowe widoki na rzekę Odrę, możliwość poznania technik 
upraw winorośli i produkcji wina oraz degustacje. Zwiedzanie winnicy 
jest dostępne zarówno dla turystów indywidualnych, jak i dla grup  
(po wcześniejszym kontakcie).

ul. Nadodrzańska 26/2
66-600 Krosno Odrzańskie 
Adam Walenciak tel. 608-528-783 
Aleksandra Walenciak tel.883-341-897
adam.walenciak@interia.pl

BEWUNDERN SIE 
DEN HÜGEL AN DER ODER

Falls Sie sich für Weintraditionen interessieren, besuchen Sie unbedingt 
das Hausweingut in Krosno Odrzańskie und machen Sie sich mit den 
Rebsorten Riesling, Zweigelt und Johanniter vertraut. Dieser Weingarten 
dient als Zuflucht vor der Hektik des Alltags. Das Angebot umfasst 
einen märchenhaften Blick auf die Oder sowie die Möglichkeit, sowohl 
Weintechniken als auch Weinproduktion und Verkostung kennenzulernen. 
Führungen durch die Weinberge sowohl für Einzelreisende als auch 
Gruppen (nach vorheriger Kontaktaufnahme).

Nadodrzańska Strasse 26/2
66-600 Krosno Odrzańskie
Adam Walenciak Kontaktnummer +48608-528-783
Aleksandra Walenciak Kontaktnummer +48 883-341-897
adam.walenciak@interia.pl

VISIT THE ODER RIVER HILL

If you are interested in winemaking traditions, you must visit a domestic 
vineyard in Krosno Odrzańskie, and get to know the characteristic 
grapevines such as Riesling, Zweigelt and Johanniter. This wine garden can 
be a great way to unwind and relax away from the daily hustle and bustle. 
It offers an amazing view over the Oder River, the possibility of learning 
about the techniques of grapevine harvesting and winemaking, as well as 
wine tastings. You can visit the vineyard individually or in organised groups 
(after prior arrangement). 

26/2 Nadodrzańska Street, 66-600 Krosno Odrzańskie
Adam Walenciak’s phone: +48 608 528 783
Aleksandra Walenciak’s phone: +48 883 341 897
adam.walenciak@interia.pl

ŚPIJ TUŻ
 NAD ODRĄ

ŚPIJ TUŻ 
NAD ODRĄ

Hotel Odra, położony w pobliżu portu rzecznego nad Odrą, zabytkowego 
mostu, dworca autobusowego oraz Zamku Piastowskiego stanowi idealną 
bazę wypadową na wycieczki. 
Obiekt jest skategoryzowany i posiada dwie gwiazdki potwierdzające stan-
dard usług. Pokoi wystarczy zarówno dla turystów indywidualnych jak  
i grup autokarowych. Wyżywienie zapewnia hotelowa restauracja oraz 
drink bar. W ofercie także bezpłatne miejsca parkingowe oraz możliwość 
organizacji spotkań, konferencji i szkoleń.

Hotel „Odra” kat. **
ul. Grobla 27, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 50 32
info@hotelodra.pl
www.hotelodra.pl
www.facebook.com/pages/Odra-Hotel/171036139613300

ÜBERNACHTEN SIE 
DIREKT AN DER ODER

Das Hotel Odra befindet sich in der Nähe des Flusshafens an der Oder, der 
historischen Brücke, des Busbahnhofs sowie des Piastenschlosses und ist 
ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge. Das 2-Sterne-Hotel bietet einen 
guten Standard. Die Zimmer sind sowohl für Einzelreisende als auch für 
Busgruppen verfügbar. Für die Verpflegung sorgen das Hotelrestaurant 
und die Hotelbar. Das Angebot umfasst auch kostenlose Parkplätze und die 
Möglichkeit, Meetings, Konferenzen und Schulungen zu organisieren.

Hotel „Odra” Kat.**
Grobla Straße 27, 66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 68 383 50 32
kontakt@hotelodra.pl
www.hotelodra.pl
www.facebook.com/pages/Odra-Hotel/171036139613300

SLEEP NEXT TO THE ODER RIVER

The “Odra” Hotel located nearby the river port on the Oder River, historic 
bridge, bus station and Piast Castle is a perfect starting point for many 
trips. 
The hotel has been categorised and was awarded two stars acknowledg-
ing the service standards. You can enjoy delicious food in the hotel restau-
rant and drink bar. The hotel offers free parking space and organisation of 
meetings, conferences and workshops. 

“Odra: Hotel cat. **
27 Grobla Street, 66-600 Krosno Odrzańskie
phone: +48 68 383 50 32
kontakt@hotelodra.pl
www.hotelodra.pl 
www.facebook.com/pages/Odra-Hotel/171036139613300

WYSKOCZ 
 NA RYBKĘ

WYSKOCZ 
NA RYBKĘ

Lubisz łowić ryby? Przyjedź do łowiska w Bielowie! 

W ofercie możliwość połowu z własnym lub wypożyczo-
nym sprzętem. A gdy zgłodniejesz po udanych łowach, z przy-
jemnością znajdziesz wytchnienie w znajdującej się na tere-
nie gospodarstwa restauracji rybnej. W menu karpie i amury,  
a także wyborne sielawy i pstrągi – także wędzone. Świeżość i lokalny 
smak gwarantowane! Lokal jest kameralny, dlatego warto dokonać re-
zerwacji telefonicznej. Oferta dostępna od kwietnia do końca września.

Smażalnia Ryb i Łowisko Specjalne „Olaf”
66-600 Bielów, ul. Leśna 1
tel. 795 846 033
lowiskokomercyjneolaf@wp.pl

PROBIEREN SIE 
UNSERE FISCHE

Angeln Sie gerne? Kommen Sie zur Fischerei in Bielów! Das Angebot um-
fasst die Möglichkeit, mit eigener oder gemieteter Ausrüstung zu angeln. 
Und wenn Sie hungrig werden, finden Sie im Fischrestaurant auf dem Hof 
Gelegenheit zur Erholung. Auf der Speisekarte haben wir Karpfen und 
Amur sowie ausgezeichnete Maränen und Forellen - auch geräuchert. Fri-
sche und Geschmack der Region sind garantiert! Es empfiehlt sich, vor-
ab telefonisch zu reservieren. Verfügbarkeit aller Angebote: von April bis 
Ende September.

Fischimbiss und Fischerei „Olaf“
66-600 Bielów, Leśna Straße 1
Kontaktnummer +48 795 846 033
lowiskokomercyjneolaf@wp.pl

CATCH A FISH

Do you like to go fishing? Come to the fishing grounds in Bielów! It offers 
the possibility of fishing with your own or rented equipment. If you get 
hungry, you can visit the local fish restaurant located on the farm. The 
menu offers common and grass carp, as well as amazing vendace and 
trout, also smoked. The freshness and taste guaranteed! The restaurant 
is small, so you may want to make a reservation over the phone. Offer 
available from April till the end of September. 

Fish place and fishing grounds “Olaf”
1 Leśna Street, 66-600 Bielów
phone: +48 795 846 033
lowiskokomercyjneolaf@wp.pl

www.odreagujwkrosnie.pl

Czas wolny – dobrze wykorzystany
Złota polska jesień sprzyja poznawaniu nowych miejsc, odwiedzaniu pięknych zakąt-
ków regionu. W Krośnie Odrzańskim zauważono, że atrakcyjność miejsca jest w dużym 
stopniu uzależniona nie tylko od walorów przyrodniczych, ale także od dobrze przy-
gotowanej, kompleksowej oferty turystycznej. 

Ile jest w Gminie Krosno Odrzańskie i okoli-
cach miejsc, które warto odwiedzić? Więcej 
niż się Państwu wydaje. Wystarczy wejść  
na stronę internetową www.odreagujwkro-
snie.pl i sprawdzić. 
Projekt „Odreaguj w Krośnie” nie jest dziełem 
przypadku. Strategiczne podejście władz 
gminy do wielu dziedzin życia społeczno-go-
spodarczego, w tym turystyki, widoczne jest 
od lat. Powstała w 2016 r. strategia rozwoju 
Gminy Krosno Odrzańskie stanowi swoisty 
drogowskaz – w jakim kierunku iść, by spro-
stać oczekiwaniom mieszkańców. Dobrze 
przygotowany dokument i badanie potrzeb 
krośnian pozostają dla nas wyznacznikiem 
– mówi burmistrz Marek Cebula. 
Jednym z celów strategii jest rozwój turystyki 
oraz ochrona walorów środowiskowych. 
Krok po kroku wykonywano zaplanowane 
działania, czego dowodem jest prowadzona 
od kilkunastu miesięcy rewitalizacja zabytko-
wej części miasta. Wykorzystanie potencjału 
Odry to kolejny element tej polityki. W tym 
roku gmina poszła dalej. Przygotowano i roz-
poczęto wdrażanie Programu Rozwoju i Pro-
mocji w zakresie turystyki. Koncentruje się 
on wokół trzech obszarów określonych jako 
woda, smaki i lokalność. Pierwszy związany 
jest z ofertą „wodną” – 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 zwią-
zek z historią miasta, w którym jest m.in. 
Zamek Piastowski. Pomysł nie jest ode-

rwany od rzeczywistości ponieważ Urząd 
Miasta współpracuje z przedsiębiorcami 
i usługodawcami, którzy mieli duży wpływ  
na kształt i kierunek działań. By jednak praca 
nie poszła na marne potrzebna jest komu-
nikacja z odbiorcami tej oferty, a są nimi 
zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Dlatego 
przygotowano pakiet informacyjny, na któ-
ry składa się platforma internetowa www.
odreagujwkrosnie.pl oraz specjalne karty 
turystyczne w języku polskim, niemieckim 
i angielskim, informujące o atrakcjach, a do-
stępne w miejscach odwiedzanych przez 
turystów. Mało tego, projekt ma być rozwi-
jany. Anna Januszkiewicz, radna powiatowa 
i jednocześnie Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju krośnieńskiego magistratu zdaje 
sobie sprawę, że połączenie oferty z róż-
nych gmin da turystom to, czego oczekują. 
- Gminy powinny ze sobą współpracować, 
a nie rywalizować, możemy się wzajemnie 
promować – zaznacza i dodaje, że czas wolny 
staje się najbardziej wartościowym i deficy-
towym „towarem” we współczesnym świe-
cie. Jego umiejętne wykorzystanie sprzyja 
relaksowi, zacieśnianiu więzi rodzinnych 
oraz poszerzaniu horyzontów, przekładając 
się tym samym na wzrost satysfakcji z życia. 
Z podobnego założenia wychodzi Grzegorz 
Garczyński, Starosta Krośnieński i dlatego 
już na początku października Starostwo Po-
wiatowe złożyło wniosek o dofinansowanie 
zakładający połączenie sił wszystkich gmin 
powiatu na niwie turystycznej.
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Tak szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej jeszcze w Gminie 
Krosno Odrzańskie nie było. Przez cały wrzesień odby-
wały się spotkania związane z ochroną środowiska –  
nauką segregowania śmieci, poszerzeniem świadomości 
ekologicznej mieszkańców, a także zwróceniem uwagi  
na korzyści, tak środowiskowe, jak i ekonomiczne płynące 
z selektywnej zbiórki odpadów.

Zacznijmy od ploggingu. Połączenie joggingu 
ze zbieraniem śmieci zatoczyło szerokie kręgi – 
po ubiegłorocznych pilotażowych spotkaniach 
w Krośnie Odrzańskim przyszła kolej na gminę. 
W ramach projektu napisanego przez Skarpę Gostchorze, dzięki 
pieniądzom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania Zielone 
Światło, wspólnie z Urzędem Miasta i Ekofabryką, w 5 sołectwach, 
we wrześniu odbyły się ekologiczne akcje. Łochowice, Stary 
Raduszec, Kamień, Gostchorze i Radnica to miejscowości, w któ-
rych wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców. Najmłodsi, 
pod bacznym okiem organizatorów, najpierw zbierali śmieci, 
potem je segregowali i wrzucali do odpowiednich pojemników. 
Jak podkreśla Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promo-
cji i Rozwoju w krośnieńskim magistracie, także rodzice mieli 
okazję zaznajomić się z zasadami podziału śmieci, a na koniec, 
w nagrodę za zaangażowanie odebrać zgniatarki do puszek 
i plastiku. Pikniki, które towarzyszyły ploggingom pozwoliły także  
na większą integrację mieszkańców i właśnie na to zwracał uwagę 
sołtys Kamienia, Grzegorz Jarmonik. W jego miejscowości, po 
wspólnie realizowanych dożynkach mieszkańcy przeszli istną 
metamorfozę wyznaczając sobie kolejne, wspólne cele, także te 
ekologiczne. Było to widać po frekwencji, która ucieszyła Macieja 
Szczepańskiego z Ekofabryki. Jako współorganizator, także ubie-
głorocznych, krośnieńskich plogginów, był miło zaskoczony, zainte-
resowaniem, jakie wzbudziły akcje ekologiczne w sołectwach. Było  
to połączenie przyjemnych spotkań integrujących  ludzi oraz idei 
dbania o środowisko naturalne, także o rozwój kultury fizycznej, 
dobry stan zdrowia. Jeszcze kilka lat temu nielegalne wysypiska 
śmieci były częstym obrazem w krośnieńskich lasach. Z dużą 
wytrwałością ścigała takich złoczyńców sołtys Gostchorza, Ewa 
Klepczyńska. Sama przyznaje, że teraz dzikich wysypisk jest mniej. 

Także dzięki temu, że mieszkańcy reagowali na wszelkie 
objawy zaśmiecania dzwoniąc po straż miejską lub policję.

Ekologiczne pikniki zorganizowano także dla mieszańców 
Krosna Odrzańskiego. Podczas każdego z nich przepro-
wadzane były konkursy z nagrodami w postaci zgniatarek  

do puszek i butelek plastikowych. Akcja była skierowana 
głównie do mieszkańców wspólnot, bowiem to tam wystę-

pują największe problemy z selektywną zbiórką odpadów 
komunalnych – mówi Wojciech Kliszewski kierownik 
działu gospodarki odpadami w KPWK. Naczelnik Wy-

działu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Monika Kuczyńska zwraca 
uwagę, że segregacja śmieci wkrótce nie będzie 

już jedną z możliwości, lecz wymogiem koniecznym. – Przed 
nami zmiana przepisów i związany z tym obowiązek sortowania 
odpadów komunalnych. Dlatego w Gminie Krosno Odrzańskie 
już teraz realizujemy projekty, które uczą przez zabawę i poma-
gają wykształcić dobre nawyki w tym zakresie - dodaje. W ręce 
mieszkańców trafiło blisko 400 zgniatarek do puszek i butelek PET. 
To jednak nie koniec akcji „W Krośnie segregujemy radośnie”. Od 
tygodnia w szkołach na terenie naszej Gminy trwa konkurs „Zamień 
puszkę na rower”. Dzieci w określone dni przynoszą do szkoły 
zebrane puszki. Ilości te będą ewidencjonowane i zapisywane 
na konto każdego ucznia, który dostarczył odpad aluminiowy. 
Ten, który zbierze najwięcej, wygra rower. Nagrodzona zostanie 
także najbardziej zaangażowana klasa, która w nagrodę pojedzie 
na wycieczkę do Marszowa, gdzie znajduje się Zakład Zagospoda-
rowania Odpadów. Celem akcji będzie uświadomienie dzieciom, 
iż nie wszystkie materiały odpadowe muszą zostać wyrzucone lub 
zniszczone, ale stanowią cenny materiał do odzysku i ich zbiórka 
chroni nasze środowisko.
Pikniki ekologiczne realizowane były dzięki po-
zyskaniu przez Gminę Krosno Odrzańskie dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W Krośnie segregujemy radośnie

Projekt jest współfinansowany ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
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Pulmonologia. Kolejny krok 

Minęło dziewięć miesięcy od momentu, kiedy nowy Zarząd Powiatu Kro-
śnieńskiego wprowadził w życie plan naprawczy dla szpitala powiatowego. 
Jak wypada podsumowanie tych działań? Co udało się zrobić, jakie są plany 
na przyszłość? Pytamy o to Radosława Sujaka, członka Zarządu odpowie-
dzialnego m.in. za opiekę medyczną w powiecie.
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Gdy, po wyborach, przejęliście odpowiedzialność za powiat 
wiadomym było, że sytuacja szpitala jest trudna. Media mówiły 
o „tonącym statku”, który być może nie podniesie się z „dna”. 
Jak wygląda sytuacja dzisiaj?

Radosław Sujak. Jest diametralnie inna. Przede wszystkim, 
dzięki starannie zaplanowanej strategii udało nam się zmniejszyć 
comiesięczne zadłużanie się placówki. Powiększający się dług 
był naszą „kulą u nogi”. Przypomnę, że od wielu miesięcy trwały 
usilne starania, by placówka, która zadłuża się w tempie 300 tys. 
zł miesięcznie wyszła na prostą.

Jakie działania przyniosły tak wymierny efekt?

RS. Zacznijmy od początku. Najpierw przeprowadziliśmy dokładną 
analizę stanu szpitala. Prawdziwą, szczerą „do bólu”. Zdiagnozo-
waliśmy „chorego” i dzięki temu wiedzieliśmy, w których działach 
mamy braki, co zrobić by móc iść dalej. Pierwsza rzecz – podjęliśmy 
starania zakończone sukcesem, a związane z powrotem pogotowia 
pod skrzydła szpitala. Zakupiliśmy dwie nowe karetki, które sta-
cjonują w Gubinie oraz Krośnie Odrzańskim. Zadbaliśmy o profe-
sjonalną kadrę ratowników medycznych i dzisiaj nasze pogotowie 
jest oceniane jako jedno z najlepszych w województwie. Zdradzę, 
że przymierzamy się do powiększenia, unowocześnienia taboru. 

Samo pogotowie rewolucji nie uczyniło...

RS. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę dlatego doposażyliśmy szpital 
w sprzęt diagnostyczny, z zaprzyjaźnionej holenderskiej fundacji 
pozyskaliśmy ponad sto nowoczesnych łóżek elektrycznych, wyre-
montowaliśmy sale i... wystartowaliśmy w konkursie Narodowego 
Funduszu Zdrowia na prowadzenie oddziału wewnętrznego. Jeszcze 
rok temu mówiło się o oszczędnościach i zamykaniu oddziałów,  
a my zrobiliśmy coś odwrotnego bowiem za pacjentem idą pie-
niądze. Oddział wewnętrzny działa i jestem już po rozmowach 
z ordynatorem, dr. Mikołajem Mądrym, który chce powiększenia 
liczby łóżek.

Bolączką wszystkich szpitali jest brak kadry medycznej. Od po-
czątku istnienia Zachodniego Centrum Medycznego nie udawało 
się znaleźć lekarzy chętnych do pracy w Krośnie Odrzańskim.

RS. Nam się udało, bo zaczęliśmy od przygotowania infrastruktury 
oraz pokazania realnego do wykonania programu naprawczego. 
Kadra oddziału wewnętrznego to profesjonalni lekarze i pielęgniarki 
z ordynatorem dr. Mikołajem Mądrym na czele. 

Spółka szpitalna miała dwóch udziałowców – powiat i mia-
sto Gubin. Jak decyzja o wyjściu Gubina ze spółki wpłynęła  
na funkcjonowanie ZMC?

RS. Nie przewiduję „pożaru”,  zakładając że Gubin, tak jak Krosno, 
będzie finansowo wspierał szpital.  Liczę także na pomoc pozo-
stałych samorządów, bo przecież w szpitalu przebywają pacjenci  
ze wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego. Poza tym wychodzimy 
do mieszkańców czego przykładem jest niedawna „Biała Sobota” 
w Bobrowicach. 

Oddział wewnętrzny w Krośnie Odrzańskim, planowany oddział 
rehabilitacyjny w Gubinie. Co przemawia za takim podziałem?

RS. Już dwa lata temu fachowcy wypowiadali się, że oddziały 
wewnętrzne nie utrzymają się „samodzielnie”. By funkcjonować 
sprawnie, potrzebują innych oddziałów, laboratoriów, diagno-

styki. Ważne jest również umiejscowienie, w centrum powiatu, 
w szczególności dla mieszkańców gmin Maszewo, Bytnica, Dąbie 
i Bobrowice. Proszę się zastanowić - co lepiej -  mieć silny oddział 
w jednym miejscu, czy słaby, podzielony na dwa miasta? 
Zachęcam do znajdowania plusów, a nie szukania podziałów. 
Staramy się, by była równowaga. Zarówno w Gubinie jak i Krośnie 
stacjonuje pogotowie ratunkowe i karetki. W Gubinie jest nocna 
i świąteczna opieka zdrowotna. Przygotowując się do rozbudowy 
szpitala o nowe oddziały wprowadzamy w życie plan umiejscowie-
nia w Gubinie oddziału rehabilitacji – niezwykle ważnego z punktu 
widzenia opieki zdrowotnej. W Krośnie Odrzańskim jest oddział 
wewnętrzny i pozostałe do tej pory działające, ponieważ jest  
to rozwiązanie najbardziej optymalne i dobre dla wszystkich. 

Kolejnym krokiem „milowym” są poradnie pulmonologiczne. 
Zostaną uruchomione?

RS. Przechodzimy właśnie procedurę weryfikacyjną Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Jest to świadczenie usług medycznych 
w zakresie gruźlicy i chorób płuc, w tym także w ramach dia-
gnostyki onkologicznej. Poddajemy się kontroli i mam nadzieję,  
że od początku listopada poradnie zaczną działać.

Dziękuję za rozmowę

Oddział wewnętrzny w statystyce 
(przykładowy miesiąc - lipiec 2019 r.)

• 20 łóżek
• 111 pacjentów: 52 mężczyzn i 59 kobiet
• 513 kg wypranej bielizny pościelowej
• 15 badań tomografii komputerowej
• 85 badań RTG/USG
• 1622 badań laboratoryjnych

Wydano z apteki szpitalnej : 
• 2500 szt. strzykawek
• 4800 szt. igieł
• 170 szt. cewników
• 560 szt. oparunków
• leki na ogólną kwotę blisko 20 000 zł
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Nowe przepisy, nowa procedura – jeszcze większa możliwość 
oceny pracy burmistrza. Od tego roku sesja absolutoryjna została 
poszerzona o nowy punkt – przedstawienie Raportu o stanie gminy 
i udzielenie burmistrzowi tzw. wotum zaufania. Jest to dodatkowa 
możliwość oceny pracy włodarza przez Radę Miejską i mieszkańców 
wprowadzona przez ustawodawcę. Dwukrotne (dwa lata z rzędu) 
nieotrzymanie wotum zaufania może skutkować wszczęciem pro-
cedury referendalnej w sprawie odwołania burmistrza. 
Absolutorium jest efektem diagnozy dokonywanej przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową oraz samych radnych, jednak dotyczy przede 
wszystkim zgodności finansów, bez wgłębiania się w zasadność 
ich wydania. Tutaj liczą się tabelki. Natomiast wotum zaufania jest 
oceną, która bardziej związana jest z ogólną polityką i kierunkami 
rozwoju wprowadzanymi przez burmistrza. Czerwcowa sesja Rady 
Miejskiej pokazała, że radni oceniają Marka Cebulę wzorowo. Także 
zabierający głos w dyskusji nad raportem, sołtys Szklarki Radnickiej, 
Janusz Spyra chwalił włodarza. Jednocześnie zwracał uwagę na 
sprawy ważne dla mieszkańców miejscowości, którą reprezentuje. 
Jeśli chodzi o budżet, niezwykle ważne jest zaopiniowanie jego 
wykonania za ubiegły rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
To stało się faktem, mimo, że jak zaznacza Skarbnik Gminy budżet 
2018 roku był szczególnie trudny. - Olbrzymie inwestycje, ciągłe 
zmiany wydatków bieżących nie ułatwiały pracy nad finansami. 
Ponadto wszystkie samorządy borykały się z rosnącymi kosztami 
usług, konieczne było znajdowanie dodatkowych pieniędzy – 
dodaje Skarbnik Ilona Ogiba. Z drugiej jednak strony otrzymane 
subwencje, w tym szczególnie oświatowa, nie były wystarczające. 
Gmina, a więc mieszkańcy, musieli w ubiegłym roku dołożyć do 
oświaty drugie tyle, a wg prognoz ta tendencja będzie się pogarszać. 
Z punktu widzenia finansów gminy na kolejne lata ważna jest 
wieloletnia prognoza finansowa. Dzięki strategicznemu plano-

waniu można uniknąć sytuacji, kiedy to samorząd zadłuża się 
ponad granice możliwości. Co ważne – dzisiaj ta prognoza nie 
jest zachwiana. Przypomnijmy, że jeszcze w 2010 roku Krosno 
Odrzańskie było jednym z najbardziej zadłużonych samorządów 
w województwie. Prawie 59% to wskaźnik, który był bliski świad-
czenia o niewypłacalności gminy. Zaciągnięte wcześniej kredyty 
rozpisane zostały do 2024 roku, co oznacza, że krośnieński samorząd 
nadal je spłaca. Jednak w ciągu niespełna dwóch kadencji udało 
się zmniejszyć dług o ponad trzydzieści procent. - Dzisiaj jesteśmy 
na ścieżce stabilnego rozwoju – mówił Marek Cebula. Rozważne 
gospodarowanie pieniędzmi, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 
pozwoliło nie tylko wyprowadzić gminę z zapaści, ale również 
rozwijać ją w tempie szybszym niż większość gmin w Lubuskiem.
Podczas sesji absolutoryjnej Marek Cebula szczególnie dziękował 
wszystkim pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. 
Podkreślał, że razem tworzą zespół, który umożliwia tak efektywną 
pracę rozwijającą samorząd. Mieszkańcom burmistrz dziękował 
za lata wyrozumiałości podkreślając olbrzymią odpowiedzialność, 
jaka spoczywa na jego barkach.

Absolutorium i wotum zaufania – jednogłośnie
W tym wydaniu Mostu wracamy jeszcze do nieopisywanej wcześniej, niezwykle istotnej sprawy z punktu widzenia 
funkcjonowania samorządu. Jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium – taki wynik debaty podczas jednej z naj-
ważniejszych sesji w roku mówi sam za siebie. Marek Cebula, Burmistrz Krosna Odrzańskiego poddał się ocenie. Po raz 
kolejny wypadła ona bardzo dobrze. 
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KPWK obchodzi w tym roku  dziesięciolecie istnienia. Jest to okazja 
do posumowań i wytyczania nowych celów. Jednym z ambitnych 
planów wprowadzanych w życie jest informatyzacja. Zdalny odczyt 
liczników, dostęp do danych przestrzennych, e-konta użytkowników 
to wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców. Obecnie zadaniem 
KPWK jest dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Największą 
inwestycją w historii KPWK było skanalizowanie gminy oraz budowa 
dziesiątek kilometrów wodociągu – przypomina prezes Aleksander 
Kozłowski. Cykl inwestycyjny trwał kilka lat i kosztował ponad 
60 mln, z czego znaczna część pochodziła ze środków unijnych. 
Gmina wypełniła jednak wymogi środowiskowe i mieszkańcy nie 
musieli płacić kar. Budowa wodociągu obiegowego dla miejscowości 
zlokalizowanych w lewobrzeżnej części gminy (razem z moderni-
zacją infrastruktury dla części prawobrzeżnej), zapewniła dostęp  
do sieci wodociągowej wszystkim mieszkańcom, a także w zna-
czący sposób poprawiła stabilność i jakość zaopatrzenia w wodę.
Z pięciu początkowych zadań, projekt rozszerzono do dwudziestu 
jeden. Jednym z największych sukcesów była budowa wodociągu 
obiegowego w miejscowościach Brzózka, Sarnie Łęgi, Nowy Ra-
duszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Chojna i Wężyska. 
Dotyczyło to 49 km sieci wodociągowej od stacji uzdatniania 
wody w Wężyskach z odejściami do wskazanych miejscowości, 

a także podłączeniem posesji za pomocą studzienek wodomierzo-
wych w Nowym Raduszcu, Brzózce i Sarnich Łęgach. Dodatkowo 
w projekcie uwzględniono rozbudowę stacji uzdatniania wody 
w Wężyskach oraz likwidację stacji funkcjonujących dotychczas 
w Retnie i Czarnowie. 
Od ubiegłego roku KPWK zajmuje się także wywozem odpadów. 
Umowa została podpisana na 4 lata. Skończyły się problemy 
z zewnętrznym operatorem. Po tym jak każdy pojemnik został 
„zaczipowany” i przypisany do danej nieruchomości, na bieżąco 
kontrolowana jest realizacja harmonogramu wywozu w danym 
dniu. Na ekranie monitora śledzona jest droga przejazdu śmieciarki 
i terminowy odbiór odpadów. W planach jest także budowa no-
woczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
oraz instalacji fotowoltaicznej. Stosowne wnioski o dofinansowanie 
zostały już złożone i są w trakcie weryfikacji.
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Prezes KPWK Alek-
sander Kozłowski otrzymał nagrodę Heraklesa - najwyższe 
odznaczenie nadawane przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakła-
dów Oczyszczania Miast, za szczególną wieloletnią działalność  
na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce. 
Gratulujemy!

Rocznica z największą inwestycją 
gminną w tle

Czy działka którą zamierzam kupić ma dostęp do sieci wodociągowej? Czy mogę kontrolować moje zużycie wody? To bardzo 
praktyczne pytania, na które mieszkańcy wielu gmin nie znajdują jeszcze szybkiej odpowiedzi. Inaczej jest jednak w Gminie 
Krosno Odrzańskie, gdzie Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne postawiło na informatyzację danych. 
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Będzie nowe oświetlenie na przejściach dla pieszych przy  
ul. Pionierów oraz Szosie Poznańskiej. Radni, na wniosek bur-
mistrza, dołożyli z budżetu gminy pieniądze do zadania reali-
zowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Całość inwestycji 
będzie kosztować ponad 40 tysięcy złotych, z czego 8 tysięcy, 
na dokumentację, da Krosno Odrzańskie. Po wykonaniu pro-
jektu będzie wiadomo w jakiej technologii zostanie wykonane 
oświetlenie. Obie inwestycje mają się zakończyć do 30 listopa-

da. Przypomnijmy, że jest to kolejny etap doświetlania przejść.  
Po serii wypadków, które miały miejsce w Krośnie Odrzańskim 
w 2017 roku gmina postawiła kilkadziesiąt lamp diodowych 
wzdłuż drogi oraz przy przejściach na ulicach należących  
do gminy. Przy drogach wojewódzkich oraz krajowych takich 
inwestycji nie może wykonywać sama. Jedynym rozwiązaniem 
jest dofinansowanie przedsięwzięć takich jak obecne. 

Krosno Odrzańskie było gospodarzem VI Międzynarodowe-
go Turnieju Miast Partnerskich. Rywalizacja odbywała się 
w siatkówce, piłce nożnej halowej i sztafecie na 400 m. Nie 
to jednak było najważniejsze. 

Współpraca z niemieckim Schwarzheide, którego burmistrzem 
jest Christoph Schmidt oraz węgierskim Karcag, zarządzanego 
przez burmistrza László Dobos jest wzorcowa. Składa się na to 
z pewnością zarówno wielka sympatia jaką darzą siebie włodarze, 
jak również wspólne priorytety, na czele których stoi integracja 
młodego pokolenia. Tym razem spotkanie młodzieży miało cha-
rakter sportowy. Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego 
przyznaje, że takie wizyty mają dla niego duże znaczenie –  
ze względu na możliwość dialogu oraz budowania postaw otwar-

tości i tolerancji wśród młodych ludzi. Kontakt sprzyja także wza-
jemnemu przezwyciężaniu barier językowych. Międzynarodowe 
wymiany umożliwiają poznawanie nowych kultur, podnoszenie 
i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demo-
kracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej 
i współpracy zespołowej. To bardzo ważna kwestia, byśmy się 
lepiej poznawali, uczyli tolerancji dla innych, niż nasze, postaw. 
W dzisiejszej, dzielącej się Europie, ma to ogromne znaczenie 
– mówili młodzi ludzie. Ostatecznie w sportowej rywalizacji zwy-
ciężyli krośnieńscy zawodnicy, drugie miejsce zajęło węgierskie 
Karcag, trzecie niemieckie Schwarzheide. Co ciekawe, młodzi 
ludzie mogli wziąć udział w treningu, który poprowadził Antoni 
Plichta, Wicemistrz Europy do lat 20 w biegu na 100 m. Kolejne 
zawody odbędą się za rok na Węgrzech. 

Nowe oświetlenie na przejściach dla pieszych

Polacy, Niemcy, Węgrzy – razem w Krośnie Odrzańskim
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W Krośnie Odrzańskim obchody tych rocznic były szczególnie 
uroczyste. Już podczas mszy św. ksiądz Proboszcz Zbigniew 
Samociak nawiązywał do idei pokoju, zwracając uwagę, że każ-
dy człowiek i każda wspólnota jest powołana do pracy na jego 
rzecz – zarówno na gruncie narodowym jak i międzynarodowym. 
Hołd ofiarom działań wojennych był również okazją do refleksji, 
także nad aktualnymi wydarzeniami. „Nacjonalizm, faszyzm, 
autorytaryzm idą blisko siebie – tak było ponad 80 lat temu, kiedy 
ideologie te doprowadziły do wybuchu najbardziej tragicznego 
w skutkach konfliktu. Minęło osiem dekad, w tym czasie człowiek 
poleciał w kosmos, stanął na księżycu, wynalazł komputer, ale 
także stworzył bombę atomową i wodorową. Jesteśmy naukowo 
lata świetlne za rokiem 1939, ale czy mentalnie pokonaliśmy długą 
drogę ku ugruntowanej tolerancji i demokracji?” – pytał Marek 

Cebula. Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Radosław Sujak, 
reprezentujący Starostę Krośnieńskiego Grzegorza Garczyńskiego, 
podkreślał natomiast wagę sojuszy międzynarodowych i ape-
lował o budowanie rangi Polski na arenie międzynarodowej nie 
w oparciu o kolejne spory, lecz w duchu wzajemnego szacunku 
i praworządności. 
W Krośnie Odrzańskim o takich rocznicach się nie zapomina, a w 
uroczystościach biorą udział nie tylko kombatanci i urzędnicy. 
Młodzież szkolna, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, 
mundurowi – wszyscy oni przyszli, by myśląc o przyszłości, wspo-
minać przeszłość i wyciągać z niej wnioski. Wicewojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak uczestnicząc w uroczystościach upamiętniają-
cych agresję ZSRR na Polskę podkreślał, że jednym z obowiązków 
dorosłego pokolenia jest przekazywanie wiedzy historycznej 
dzieciom i młodzieży. Trzeba pamiętać, że 17 września to także 
Światowy Dzień Sybiraka. Tragiczną historię osób zesłanych na 
Sybir przytaczała Daniela Otlewska – Prezes Związku Sybiraków.  
Uroczystości patriotyczne zakończyło tradycyjne składanie 
kwiatów pod obeliskiem ku czci ofiar działań wojennych. Jako 
pierwsi uczynili to kombatanci – Józef Wojciechowicz i Stanisław 
Barski, wywołując wzruszenie u wielu osób.

Termomodernizacja kojarzy się z ocieplaniem budynków. Jest to 
jednak szersze pojęcie gdyż zawiera w sobie również wymianę 
źródeł ciepła czyli starych pieców np. na pompy ciepła. Tak też 
będzie w Wężyskach. Dojdzie do tego wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, zmiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, 
zamontowanie automatycznego sterowania, a także wentylacji 
nawiewno-wywienej z odzyskiem ciepła. To nie koniec, bowiem 
na budynku szkoły zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. 
Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, nie kryje satysfakcji 
z otrzymanej dotacji tym bardziej, że walka o pieniądze trwała 
wiele lat. Podobnie jak i inwestycja związana z termomodernizacją 
szpitala. Radosław Sujak, członek Zarządu Powiatu Krośnień-

skiego przyznaje, że to przełom w unowocześnianiu placówki. 
Zmniejszenie kosztów funkcjonowania i zwiększenie komfortu 
pacjentów przebywających na salach to cel, który osiągniemy 
dzięki tej inwestycji – dodaje. 
Projekty termomodernizacyjne będą realizowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Koszt termomodernizacji 
budynków w Wężyskach to bagatela ponad 4 miliony złotych. 
Część tej kwoty będzie musiała znaleźć w swoim budżecie gmina, 
zabezpieczając środki na tzw. wkład własny.

Krośnianie pamiętają

Sukces „wyrwany” w ostatniej chwili

Wrzesień 1939 roku to szczególny miesiąc w historii Polski. 
1 września wybuchła II Wojna Światowa, a siedemnaście dni 
później rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę, nazywana 
IV rozbiorem Rzeczypospolitej. W tym roku obchodziliśmy 
80-tą rocznicę tych wydarzeń. 

Gdy wydawało się już, że trzeba będzie złożyć „broń”, wytrwała walka o pieniądze zewnętrzne przyniosła efekt. Projekt 
związany z termomodernizacją szkoły oraz świetlicy w Wężyskach otrzymał dofinansowanie. Ale to nie koniec rewela-
cyjnych informacji. Także szpital powiatowy będzie zmieniany pod kątem efektywności energetycznej. 

Kombatanci, Józef Wojciechowicz i Stanisław Barski 
złożyli kwiaty pod pomnikiem w Krośnie Odrzańskim
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Moda na średniowiecze trwa
Zgodnie z krośnieńską tradycją, która trwa już od dekady, średniowieczni rycerze, z księciem i księżną na czele przejęli 
klucze od bram miasta. Za nami Turniej Rycerski o pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej organizowany już od dziesięciu lat.

Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wrześniowych imprez 
o charakterze wojewódzkim. Do Krosna Odrzańskiego przyjeż-
dżają miłośnicy tradycji z całego regionu. Tegoroczna edycja 
pokazała, że jest ich coraz więcej. 
Dziesiąty Turniej Rycerski miał transgraniczną odsłonę. Dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrznych z Euroregionu Sprewa-Nysa-
-Bóbr program imprezy wypełniono mnóstwem średniowiecz-
nych atrakcji, w które zaangażowano również mieszkańców 
z partnerskiego miasta Schwarzheide – partnera projektu.  
Po tym, jak barwny, historyczny korowód wkroczył na dziedziniec 
Zamku Piastowskiego nastąpiło przekazanie kluczy do bram 
miasta księciu Henrykowi Brodatemu oraz księżnej Jadwidze. 
Mieszkańcy mogli przenieść się w dawne czasy oglądając walki 
rycerzy wymagające dużej sprawności fizycznej i umiejętności 
posługiwania się mieczem. Brawa zebrała inscenizacja zdo-
bywania zamku i zawody strzeleckie, a jednym z najbardziej 
oczekiwanych punktów były niewątpliwie kaskaderskie pokazy 
jazdy konnej. Okazały się bardzo widowiskowe i zapierające dech 
w piersiach. Podczas niektórych numerów ciarki przechodziły po 
placach – komentowali zgromadzeni widzowie. W trakcie turnieju 
zaprezentowano także modę średniowieczną. Stroje powstawały 

od wielu miesięcy. Część z tych, które budziły prawdziwy zachwyt 
„wyszła spod igły” Jerzego Szymczaka, Społecznego Opiekuna 
Zabytków i Honorowego Obywatela Miasta. Nie zabrakło rów-
nież atrakcji dla najmłodszych, ponieważ tegoroczny turniej 
to nie tylko pokazy, ale również warsztaty, w których mogli 
uczestniczyć sami widzowie. I z chęcią to robili. Poza miejscem 
z podpłomykami, było garncarstwo, wikliniarstwo, pojawił się 
także kowal. Stworzono również prace malarskie, które zostaną 
zaprezentowane podczas specjalnej wystawy. Burmistrz Marek 
Cebula, odbierając na zakończenie klucze od miasta dzięko-
wał organizatorom i bractwom rycerskim za zorganizowanie 
wspaniałego turnieju, który przez dwa dni, dawał krośnianom 
i gościom nie tylko wiele zabawy, ale i nauki związanej z historią 
oraz tradycjami tych ziem. Tomasz Miechowicz, Dyrektor CAK 
Zamek, nie ukrywa, że jego zamierzeniem jest rozwijanie imprezy, 
powiększanie programu, dodawanie kolejnych średniowiecznych 
inscenizacji, tak by turniej stawał się jednym z najważniejszych 
tego typu spotkań w zachodniej Polsce. 
Podczas weekendu premierę miała także książka Zbigniewa Ko-
złowskiego „Legendy Krośnieńskie”. Można o nią pytać w Zamku 
Piastowskim w Krośnie Odrzańskim. 
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W czasie trwania X Turnieju Rycerskiego o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej 
w dniach 7-8 września 2019 roku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
SKARPA wraz z partnerami przygotowali Akademię Sztuk Dawnych. W te dni 
zamkowy dziedziniec zamienił się w średniowieczny Jarmark Kasztelański, 
zaś uczestnicy projektu mogli wcielić się w rolę rzemieślników z czasów 
panowania Henryka Brodatego. Przedsięwzięcie zakładało przygotowanie 
warsztatów: garncarskich, wikliniarskich, hafciarstwa i barwnictwa, kali-
graficznych oraz rzeźbiarskich z elementami kowalstwa. Wszystkie zajęcia 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, a Akademia Sztuk Dawnych stała 
się prawdziwą kuźnią talentów dla młodego pokolenia. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA wraz z partnerami miało 
przyjemność  przez ostatnie trzy miesiące prowadzić dla najmłodszych 
mieszkańców gminy plener artystyczny pn. „Szkółka Malarska z Legendą”. 
Projekt zakładał cykl sześciu spotkań. Stowarzyszenie odwiedziło cztery 
miejscowości wiejskie (Nowy Raduszec, Gostchorze, Kamień-Morsko, Wę-
żyska), natomiast dwa spotkania odbyły się w przestrzeni miejskiej (Media-
teka-Biblioteka Publiczna, Zamek Piastowski).  
Najważniejszym z planowanych rezultatów projektu było odkrycie nowych 
talentów. Młodzi adepci sztuki mieli okazję poznania nieznanych przez nich 
technik plastycznych pod czujnym okiem profesjonalistów. Zajęcia stawiały 
również na integrację i aktywizację społeczeństwa. Warsztaty były poprze-
dzone opowieścią jednej z Legend Krośnieńskich autorstwa Pana Zbigniewa 
Kozłowskiego, na podstawie których zostały stworzone dzieła. 
Spotkania artystyczne będą zwieńczone wystawą prac młodych adeptów 
sztuki już w październiku w Galerii Horex. 

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Gdzie jeden nie da rady, tam trzech sobie poradzi – takie po-
wiedzenie możemy stworzyć na  potrzeby opisu inwestycji, 
która rozpoczyna się w Wężyskach. Mowa o remoncie, a tak 
naprawdę budowie praktycznie nowej drogi. 

Przez Wężyska przebiega droga powiatowa. Wiele lat nie udawało 
się znaleźć źródła finansowania tej inwestycji, powiat nie miał 
tylu pieniędzy, gmina nie mogła za to zapłacić. Teraz dzięki po-
rozumieniu powiatu i Gminy Krosno Odrzańskie – budowa może 
się rozpocząć. Trzecie źródło to Fundusz Dróg Samorządowych. 
Droga będzie dwupasmowa, z ele-
mentami chodnika, z zatoczką 
autobusową, zadbano o ozna-
kowanie poziome i pionowe. 
Jest to przykład na wzorcowe 
współdziałanie powiatu i gminy 
– podkreśla Grzegorz Garczyński, 
Starosta Krośnieński. Przyznaje, 
że remonty dróg w innych gmi-
nach także będą możliwe pod 
warunkiem udziału finansowego 

samorządów. Powiat będący w trudnej sytuacji nie podoła sam 
tak drogim działaniom – dodaje. 
Podchodzimy ze zrozumieniem - po pierwsze do potrzeb miesz-
kańców, którzy zły stan dróg wskazują jako jedną z największych 
bolączek życia codziennego, po drugie do możliwości finanso-
wych powiatu – mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek 
Cebula. Ta umowa pokazuje, że dialog i współpraca umożliwiają 
wypracowanie rozwiązań, które nie byłyby możliwe w pojedynkę 
– podkreśla włodarz. 
Wykonawcą inwestycji w Wężyskach jest przedsiębiorstwo 

drogowe KONTRAKT z Krosna 
Odrzańskiego, które złożyło naj-
korzystniejszą ofertę.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego 
nad zadaniem będzie sprawo-
wać firma  „Pracownia Inżynier-
ska Anna Bielska” z Zielonej 
Góry.  Inwestycja kosztuje ponad  
1 mln 300 tys. złotych. W tym roku 
wykonana zostanie zatoka auto-
busowa, pozostała część remontu 
w przyszłym. Koniec prac plano-
wany jest na czerwiec 2020 roku.

Zgoda buduje...
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Wielkie wyzwanie biegowe w Krośnie Odrzańskim

Zakończyli karierę piłkarską

To nie był łatwy bieg. W tym roku „Krośnieńska 10” zaskoczyła zawodników, 
których stanęło na starcie aż 248. Była to szósta edycja biegu. Nie tylko pogoda 
dała zawodnikom „w kość”, także przygotowana inaczej niż w latach poprzed-
nich trasa okazała się bardziej wymagająca niż oczekiwania zawodników.

Najszybszy na mecie, Dawid Klaybor z Żagania potrzebował na pokonanie  
10 km 34 minut i 6 sekund. Oznacza to, że biegł ze średnią prędkością 17,5 km/h. 
Jest to imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że wytyczony szlak był wybitnie 
trudny, bardziej crossowy niż uliczny - i to, szczególnie w grupie, bardzo utrud-
niało bieg – podkreślali biegacze. Były jednak i plusy. – Przełaj nie nagrzewa się 
tak jak asfalt, więc było odrobinę przyjemniej – mówił Dawid Klaybor. Najlepszy 
wśród krośnian na Placu Unii Europejskiej zameldował się Jacek Stadnik. Zajął 
ostatecznie drugie miejsca, a do kolegi z Żagania stracił 59 sekund. - Organizatorzy 
zapewnili nam dużo atrakcji przygotowując taki bieg, było trudno, ale atmosfera 
w Krośnie Odrzańskim jest wyjątkowa i warto tutaj startować – mówił krośnianin. 
Podczas biegu mieliśmy także akcent międzynarodowy. Bieg ukończył Antonio 
Zurita z Madrytu. Był to jego pierwszy bieg poza hiszpańskimi trasami. Jak sam 
przyznał, trasa była ciężka, ale biegło mu się bardzo dobrze. 
Te słowa cieszą burmistrza Marka Cebulę, którzy także podjął biegowe wyzwanie.  
- Profesjonalne przygotowanie tak dużej imprezy wymaga wielkiego zaangażowania,  
współpracy i mnóstwa przygotowań. Jestem za nie wdzięczny organizatorom, 
partnerom, sponsorom, mundurowym i wolontariuszom, którzy wspierali nas 
na trasie – mówił włodarz po przekroczeniu mety. 
Wśród kobiet najlepszą okazała się Karolina Bilawa (39 minut i 57 sekund). 
Głównym sponsorem biegu był Homanit Krosno Odrzańskie, partnerem spor-
towym AdRunaLine.

Utytułowany bramkarz Tęczy, Kamil Duch-
nowski oraz kapitan Tomasz Przybylski zakoń-
czyli oficjalną karierę piłkarską. Byli filarami 
pierwszej drużyny Tęczy Homanit Krosno 
Odrzańskie, przez wielu kibiców zaliczani  
są do legend klubu. 

Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie osłabiona 
brakiem doświadczonych piłkarzy nie radzi sobie 
w IV lidze okupując ostatnie miejsce w tabeli. 
Część piłkarzy zmieniła barwy klubowe, a wspo-
mniani zawodnicy powiesili buty „na kołku”.  
Za wiele lat poświęconych krośnieńskiemu klu-
bowi, za hart ducha i zaangażowanie burmistrz 
Marek Cebula podziękował zawodnikom podczas 
sesji Rady Miejskiej. Wręczając im koszulki z ich 
numerami oraz nazwiskami mówił - Nadal two-
rzycie historię krośnieńskiej piłki nożnej. Miejski 
Klub Sportowy Tęcza wniósł wiele dobrego  
do krośnieńskiego samorządu i Wy, będąc jego 
częścią, także udowadnialiście wielokrotnie,  
że ciężką pracą, treningami można przekra-
czać granice własnych możliwości. Drżący ton  
Tomasza Przybylskiego świadczył o niezwykłych 
emocjach. Kapitan Tęczy przyznał, że wzruszenie 
odbiera mu głos. Zapewnił jednak, że ani on, 
ani Kamil Duchnowski z Krosna Odrzańskiego 
nie wyjeżdżają i zamierzają wykorzystać moż-
liwości i bazę sportową dostępną w gminie,  
by amatorsko uprawiać piłkę nożną.
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Imprezowe wakacje
Za nami wakacje, zróbmy krótki „powrót do przeszłości” 
i przypomnijmy jak bawili się mieszkańcy Gminy Krosno 
Odrzańskie.  

Wakacje rozpoczęły Noc Świętojańska w Starym Raduszcu oraz 
festyny w Osiecznicy i Wężyskach. Kolejne imprezy odbyły się 
w Retnie i Radnicy. W lipcu swoje podwoje otworzyła Komenda 
Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim. Był to festyn z okazji 
obchodów 100. rocznicy powołania formacji. W Starym Radusz-
cu odbyły się rozgrywki siatkówki plażowej o Puchar Sołtysa 
Starego Raduszca. Zdominowała je drużyna OSP Czarnowo 
i sięgnęła zasłużenie po puchar. Jeden z lipcowych weekendów 
nie mógł obyć się bez festynu w Łochowicach, który - jak co 
roku - był pełen atrakcji – od kulinarnych z pieczonymi dzikami 
i wędzonymi rybami na czele, po artystyczne. Kolejna impreza 
odbyła się w Osiecznicy. Na boisku przy szkole zorganizowano 
Letni Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej.
Sierpień sprzyjał organizowaniu festynów, świąt, był też okazją 
do spotkań mieszkańców, którzy licznie uczestniczyli w or-
ganizowanych imprezach. Były też okazje, by otwierać nowe 
inwestycje – tak było w Wężyskach, gdzie powstało nowe bo-
isko do siatkówki plażowej oraz nowy plac fitness. Jak zwykle 
pierwsza połowa drugiego miesiąca wakacji upływa pod hasłem 
karpia w Osiecznicy. Także w tym roku impreza przyciągnęła 
amatorów ryby pod różnymi postaciami – w formie smażonej, 
pieczonej, gotowanej. W tym roku padł rekord – sprzedano 
tonę świeżej ryby i tysiąc pięćset kilogramów w formie potraw.  
Połowa sierpnia to święto Wojska Polskiego. W garnizonie Krosno 
Odrzańskie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się 
13 sierpnia pielgrzymką autokarową Żołnierzy i Pracowników 
Resortu Obrony Narodowej na Jasna Górę do Częstochowy.  
15 sierpnia przedstawiciele wojska wraz z księdzem kapelanem 
zebrali się na miejscowym Cmentarzu przy Mogile Żołnierskiej, 
aby oddać cześć Bohaterom. Z inicjatywy Dowódcy Garnizonu 
ppłk. Sławomira Osmelaka i księdza Kapelana ppłk Jana Zapo-
tocznego została wykonana nowa tablica na Grobie Żołnierskim. 
Kolejną sierpniową imprezą był festyn i II memoriał Eugeniusza 
Szymanderskiego w Czarnowie. 
17 sierpnia w Gostchorzu odbył się I Krośnieński Piknik Moto-
crossowy. Na koniec miesiąca również w Gostchorzu bawiono 
się na festynie parafialnym zorganizowanym przez Gostchorze 
Team oraz strażaków ochotników. Były wywołujące sporo emocji 
konkursy, występy taneczne i zabawy dla najmłodszych. 
Sierpień kończył się także koncertowo – nie lada gratką był bo-
wiem występ Wolnej Grupy Bukowina. Miłośnicy poezji śpiewanej 
mogli być wniebowzięci. 



Dowódca 44. WOG, ppłk Władysław Ostrowski przeszedł na emeryturę. 
Jego obowiązki przejął ppłk Dariusz Ściana.

W Gostchorzu ekolog-kajakarz Dominik Dobrowolski namawiał  
do dbania o Odrę, by ta stała się rzeką przyjazną dla żeglarzy  
i miłośników wodnej turystyki.

W tym roku obchodziliśmy 100. Rocznicę powołania Policji Państwowej. 
Z tej okazji wręczono awanse i wyróżnienia, a Komenda Powiatowa  
otworzyła swoje podwoje dla zwiedzających.

Wino musujące z winnicy Gostchorze po raz kolejny docenione. Zdobyło 
Złoty Medal podczas konkursu win w trakcie tegorocznego Winobrania. 

5. Kresowy Batalion Saperów obchodził we wrześniu swoje święto. 
Żołnierzom oraz pracownikom cywilnym wojska życzymy wszystkie-
go najlepszego.

Turniej Strzelecki to już tradycja Towarzystwa Miłośników Ziemi  
Krośnieńskiej.

OSP Osiecznica obchodziła swoje 70-lecie. Z tej okazji jednostce przeka-
zano dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Jak reagować w sytuacjach zagrożenia związanych z gazem ziemnym? 
Tego dowiedzieli się strażacy oraz druhowie OSP podczas szkolenia zorga-
nizowanego przez EWE.


