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Gmina Krosno Odrzańskie, w porozumieniu z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
niezmiennie wspiera działania swoich mieszkańców zmierzające 
do poprawy jakości powietrza. W Urzędzie Miasta w Krośnie 
Odrzańskim nadal funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno 
- Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. Dotychczas już kilkadziesiąt osób, które skorzystały 
z naszej pomocy skutecznie złożyło wnioski o dofinansowanie.
Pod numerem telefonu 502 624 612 udzielane są informacje oraz 
możliwe jest umówienie się na wizytę. Punkt Konsultacyjny ma 
na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Krosno Odrzańskie   
właścicielom domów jednorodzinnych, aplikowanie 
o dofinansowanie w ramach programu o środki na wymianę 
m.in. starych nieekologicznych źródeł ciepła (pieców i kotłów 
na paliwa stałe). Nasze działania polegają w szczególności na:
- wsparciu w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
- pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
Najwyższy poziom dofinansowania w programie, to aż do 69 
tys. zł dotacji (przy poziomie 90% kosztów kwalifikowanych). 
Tak wysokie wsparcie przewidziane jest dla wnioskodawców 
o średnim dochodzie miesięcznym, nie większym niż 900 lub 
1260 zł netto na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw 
wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym 
prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego. Nadal funkcjonują także niższe progi 
dofinansowania: do 60% i 30% kosztów kwalifikowanych.
Jak informuje prowadzący punkt Mirosław Kossowski, warto 
skorzystać z konsultacji już przed podjęciem pierwszych kroków, 
a nawet planów inwestycyjnych, gdyż jak pokazuje doświadczenie, 
bardzo często podejmowane są decyzje niezgodne z regulaminem 
programu „Czyste Powietrze”, co skutkuje nawet brakiem 

możliwości otrzymania dotacji. W wyjątkowych sytuacjach 
i uzasadnionej potrzebie pracownik punktu może ocenić sytuację 
w miejscu planowanej inwestycji (planowanej wymiany kotła czy 
ocieplenia budynku). Osoby kontaktujące się po raz pierwszy 
z punktem, w większości przypadków nie są jeszcze przygotowane 
do złożenia wniosku. Mirosław Kossowski podkreśla, że punkt 
oferuje pełną asystę, czyli kompleksowe wsparcie, a po udzieleniu 
niezbędnych wskazówek zawsze zachęcamy do kontynuacji 
działań, oferując naszą dalszą pomoc aż do złożenia wniosku 
o dofinansowanie a następnie wniosku o płatność.
Konsultacje w punkcie informacyjnym odbywają się w godzinach:

• poniedziałek – od godziny 13:30 do 16:30;
• od wtorku do czwartku – od godziny 13:30 do 15:30;
• piątek – od godziny 13:30 do 14:30.

Obowiązuje wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu 
spotkania - tel. 502 624 612.

CORAZ WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW UZYSKUJE DOTACJĘ 
w programie „Czyste Powietrze”

W uroczystości podpisania aktu erekcyjnego pod budowę tego 
centrum naukowego uczestniczył Burmistrz Marek Cebula. Stworzenie 
w województwie lubuskim wiodącego ośrodka przemysłowo-
badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego 
przemysłu da ogromne możliwości rozwoju naukowego w regionie. 
Bliskość Zielonej Góry to szansa dla uzdolnionych, młodych ludzi 
także z Krosna Odrzańskiego – mówił podczas uroczystości włodarz. 
Park Technologii Kosmicznych będzie obiektem, w którym znajdą 

się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, 
kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
Obiekt powstaje z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego, przy 
partnerskim wsparciu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Centrum 
Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i firmy Hertz Systems. 
Budowane centrum kosmiczne będzie elementem uniwersyteckiego 
Parku Naukowo-Technologicznego oddanego do użytku w 2014 roku. 
Kosz to 71 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 49 mln. zł.

W Zielonej Górze powstaje 
Park Technologii Kosmicznych 

i chociaż brzmi to 
„kosmicznie” – będzie realną 

szansą na rozwój nauki i pracę 
dla uzdolnionej młodzieży – 

także z Krosna Odrzańskiego, 
ponieważ zasięg oddziaływania 

Parku ma być ogólnopolski.

Park Technologii Kosmicznych 
szansą dla Lubuskiego
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Szanowni Państwo.
Czas na chwilę wytchnienia – okres urlopowy zaczął się  
na dobre. Co prawda sen z powiek spędza inflacja i ceny paliw, 
jednak w dobie trudności trzeba szukać pozytywów. Także 
samorządy przeżywają kryzys związany z finansami. Drożyzna 
dotyka tak samo budżetów domowych, jak i Gminy. Mieszkań-
cy powinni zdawać sobie sprawę, że zmniejszające się wpływy, 
przy rosnących cenach mediów, usług, towarów powodują 
„dziurę”, która wywołuje ból głowy Skarbnika Gminy. 
Wracając do pozytywów – Krosno Odrzańskie na szczęście 
dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem pieniędzy zewnętrznych,  
co skutkuje kolejnymi inwestycjami. Współpraca z Powiatem 
także przynosi efekty – przykładem jest oddana do użytku 
część ulicy Kościuszki. Kolejny etap remontu rozpocznie się 
wkrótce. Świetna wiadomość dociera do nas z Zachodniego 
Centrum Medycznego – szpital kupuje tomograf. 
Nie możemy też zapominać o Rybobraniu – po trzech latach 
impreza wróciła i to z „przytupem”. W nowym miejscu, w innej, 
strefowej odsłonie organizacja święta miasta zbiera wiele  

pochwał. Park Tysiąclecia przy-
padł do gustu rybobraniowym 
gościom. Ci od połowy czerwca, 
na razie w czasie weekendów, 
mogą dojechać do Krosna 
Odrzańskiego pociągiem. Po 20 
latach przerwy samorządowcom 
udało się przywrócić połącze-
nia. To niewątpliwy sukces tej 
kadencji.  

   

 Przyjemnej lektury!
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„To jest cała Polska. Nie tylko geograficznie. Krosno Odrzańskie to 
jest taka wysunięta najbardziej na zachód flanka naszej Ojczyzny, 
a jednocześnie serce w środku Europy z taką tradycją, która 
zobowiązuje” – mówił w Krośnie Odrzańskim Donald Tusk. Jeden 
z liderów opozycji przyjął zaproszenie Burmistrza, Marka Cebuli 
i spotkał się z licznie przybyłymi na promenadę mieszkańcami.
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W Krośnie Odrzańskim Donald Tusk zapowiedział m.in. 
podpisanie przez liderów opozycji deklaracji związanej ze 
wzmacnianiem samorządów. W ten sposób nawiązywał 
do kwestii, która stanowiła jeden z głównych tematów 
spotkania z mieszkańcami. Postępująca centralizacja i coraz 
większe ubezwłasnowolnienie samorządów znajduje swoje 
odzwierciedlenie w międzynarodowych raportach. Wnioski 

z anglojęzycznej wersji raportu „Lokalna i regionalna 
demokracja w Polsce” (autorami są międzynarodowi 
obserwatorzy, samorządowcy – Pascal Mangin oraz David 
Baro Riba) dotyczą podważania przez obecną władzę 
30-letniego dorobku prawnego i niezależności władz 
terenowych oraz centralizacji państwa.  

Donald Tusk w Krośnie Odrzańskim był także w 2003 
roku. Spotkanie na promenadzie przywołało wspomnienia 
– także wspólnego zasiadania w ławach poselskich 
z Burmistrzem Markiem Cebulą, który był Posłem na 
Sejm RP w latach 2007-2010. Lider opozycji został przyjęty 
owacjami na stojąco. „Kiedy z moim przyjacielem, a waszym 
Burmistrzem Markiem Cebulą umawialiśmy się na wizytę, 
która była odkładana m.in. przez pandemię wiedziałem, 
że zostanę dobrze przywitany. Dziękuję” – mówił Donald 
Tusk zwracając się do krośnian, których podawał jako 

wzór budowania samorządności. „Jako gdańszczanin 
dobrze wiem, co znaczy budowanie wspólnoty. Budowanie 
tożsamości na Ziemiach Odzyskanych, na ziemiach bardzo 
doświadczonych wojną. W takich miastach jak Krosno 
Odrzańskie, w takich regionach jak Lubuskie, najlepiej 
widać, jak silnym, odpornym narodem jesteśmy, Krosno jest 
pięknym przykładem tego, że potrafimy tę naszą Polskę, 
tę naszą polskość, te nasze trudne losy zakorzenić także po 
dramatycznych wydarzeniach – podkreślał.

Liderzy demokratycznej opozycji 
i samorządowcy podpisali 25 
maja 2022 r. w Senacie deklarację 
o współpracy na rzecz Polski 
samorządnej i obywatelskiej. 
Podpis pod dokumentem złożyli: 
przewodniczący Nowej Lewicy 
Włodzimierz Czarzasty, szef 
Polski 2050 Szymon Hołownia, 
prezydent Sopotu Jacek Karnowski, 
prezes PSL Władysław Kosiniak-
Kamysz, prezydent Warszawy Rafał 
Trzaskowski oraz przewodniczący 

Platformy Obywatelskiej 
Donald Tusk.
Podpisana w Senacie przez 
samorządowców i liderów 
czterech partii opozycyjnych 
deklaracja dotyczy decentralizacji 
i wzmocnienia roli samorządów. 
Obejmuje ona postulaty, które 
samorządowcy chcieliby zrealizować 
po przejęciu przez opozycję władzy 
w Polsce. „Naszym wspólnym 
celem jest demokratyczna 
i praworządna Polska, oparta 
o wartości europejskie, w tym 

zasadę pomocniczości, szanująca 
godność każdego człowieka, dbająca 
o środowisko naturalne i będąca 
ważnym ogniwem wspólnoty 
międzynarodowej. Kluczowym 
elementem takiego państwa 
jest samorządność” – czytamy 
w dokumencie. Jego sygnatariusze 
uznają reformę samorządową za 
jeden z największych sukcesów 
wolnej Polski – dzięki inicjatywie 
mieszkańców i poparciu 
kolejnych rządów odbudowano 
wspólnoty lokalne.
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WYBORY PARLAMENTARNE
Podczas spotkania nie mogło zabraknąć kwestii wyborów 
oraz planowanego jednoczenia się opozycji. „PiS jest tak 
mocny, jak jego konkurenci są słabi. To nie 90% obywateli 
chce głosować na PIS, a 30-36%. Ich naprawdę można 
pokonać w wyborach. Aby to zrobić, nie trzeba „kraść” 
mediów publicznych, czy też organizować „kopertowych 
wyborów”. Wystarczy uwierzyć we własne siły. To nie jest 
demon, tylko nieudolna i niebezpieczna dla nas władza. 
Trzeba dobrze się zorganizować, pogodzić różne nurty, 
pójść do wyborów i wygrać – mówił Tusk w Krośnie 
Odrzańskim. 

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
Miejsce Polski w strukturach Unii Europejskiej oraz 
w NATO jest dzisiaj szczególnie ważne. Wojna na 
Ukrainie otworzyła oczy wielu oponentom zjednoczonej 

Europy. Pytaniem, które dzisiaj wywołuje ciarki jest– co 
by było, gdyby Polska nie była w żadnym z sojuszy?
Donald Tusk podkreślał, że Europa powinna być jak 
najbardziej zintegrowana, że Unia Europejska w niczym 
nie zagraża naszej suwerenności. „Na Ukrainie giną 
ludzie. Walczą, aby bronić swojego kraju i chcą być 
w Unii Europejskiej, nawet za cenę krwi. Byłem 
na Majdanie i widziałem jak młodzi ludzie biegali 
z niebieskimi flagami z gwiazdkami, a snajperzy do nich 
strzelali” – te słowa byłego Przewodniczącego Rady 
Europy nie pozostały bez echa, rozległy się brawa. 
Krosno Odrzańskie było jednym z niewielu 
miast Lubuskiego, gdzie były Premier spotkał się 
z mieszkańcami. Mało tego, z krośnieńskiej mediateki, na 
żywo, odpowiadał na pytania Moniki Olejnik, w „Kropce 
nad i”. 
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Dwie dekady mieszkańcy regionu czekali na przywrócenie połączeń kolejowych między 
Zieloną Górą a Gubinem, m.in. przez Krosno Odrzańskie. 

Podróż pociągiem z Zielonej Góry do Gubina trwa 
niespełna 80 minut. Do Krosna Odrzańskiego 40 
minut. Na razie są to połączenia weekendowe. Jednak 
od grudnia 2022 roku sześć par pociągów pojedzie 
także w dni robocze. Pierwszy z Zielonej Góry do 
Gubina przez Krosno Odrzańskie wyjedzie już  
po godzinie 5 rano – zapowiedziano podczas specjalnej 
konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim. 

Odjazd ze stacji 
KROSNO ODRZAŃSKIE

Wznowienie połączenia nastąpiło  
12 czerwca, o godzinie 7.45.  
Z dworca w Zielonej Górze,  
po dwudziestoletniej przerwie, 
ruszył szynobus, by dotrzeć  
do Krosna Odrzańskiego o 8:24. 
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Z Zielonej Góry pociąg wyjeżdża:  
w soboty pierwszy o godzinie 7:45  
(w Krośnie Odrzańskim jest o 8:24),  

w Gubinie zatrzymuje się o 9:01  
a do Guben dojeżdża o 9:08.  

Drugi z Zielonej Góry rusza o 13:23  
(w Krośnie Odrzańskim o 14:04), w Gubinie 

o 14:41, a w Guben o 14:50. Trzeci,  
z Zielonej Góry wyjeżdża o 16:50  

(w Krośnie Odrzańskim o 17:30), w Gubinie 
o 18:06, a w Guben o 18:13.  

Pociągi powrotne w soboty ruszają  
z Guben o 9:18, 15:02 oraz 18:23. 

W niedziele kursują odpowiednio -  
pierwszy i ostatni pociąg. 

Ułatwieniem w dotarciu na dworzec w Krośnie Odrzańskim są busy, które kursują w godzinach 
przyjazdów/odjazdów pociągu. Na razie weekendowe połączenia doskonale wpisują się w plan 
rozwoju turystyki w powiatach – po polskiej i niemieckiej stronie granicy.  Na stacji w Guben 
pociągi są skomunikowane z taborem w kierunku Cottbus i Frankfurtu nad Odrą, a w Zielonej 
Górze w kierunku Wrocławia i Poznania.  Należy zaznaczyć, że w ramach projektu RailBlu  
do Radnicy kursują autobusy, które dowożą pasażerów na pociąg.

Porównanie cen połączeń PKP i PKS wychodzi na korzyć kolei

Ceny biletów PKS Ceny biletów PKP

Zielona Góra - Gubin 22 zł Zielona Góra - Gubin 18,60 zł

Zielona Góra - Krosno Odrzańskie 12 zł Zielona Góra - Krosno Odrzańskie 11,90 zł

Krosno Odrzańskie - Gubin 15 zł Krosno Odrzańskie - Gubin 10,20 zł

Ostatni raz pociąg pasażerski pojechał do Guben w 2002 roku – 
przypomina Grzegorz Garczyński, Starosta Krośnieński. Później 
podejmowano próby reaktywowania linii, jednak z różnych 
przyczyn, także finansowych, nie udało się wznowić połączeń. 
Kolejne rozmowy zostały zainicjowane przez Starostwo. Udało się 
przekonać wszystkich włodarzy gmin, przez które jedzie pociąg, 
by dołożyli pieniądze do przewozów – wspomina Wicestarosta 
Ryszard Zakrzewski. Ostatecznie połowę pieniędzy dał Urząd 
Marszałkowski, drugą część sfinansowały samorządy leżące 
wzdłuż trasy (każdy po 21 tys. zł). Koszt uruchomienia połączenia  
to 335 tys. zł. 
Za to całoroczne połączenie będzie dofinansowywane przez Urząd 
Marszałkowski kwotą prawie 6 milionów złotych. 

Pierwsza połowa roku została poświęcona na wyremontowanie 
miejsc, gdzie pociągi się zatrzymują. Do obsługi pasażerów 
przystosowano siedem stacji: w Nietkowie, Laskach Odrzańskich, 
Krośnie Odrzańskim, Wężyskach, Gubinie, Ciemnicach 
i Wałowicach.
Od 12 czerwca do początku grudnia po dwie pary pociągów kursują 
w niedziele i dni świąteczne, a trzy pary w soboty. 

Pieniądze dołożył także krośnieński magistrat. Burmistrz Marek 
Cebula wiąże duże nadzieje z połączeniem kolejowym, które 
stanowi alternatywę dla samochodu i autobusu. Skomunikowanie 
Krosna z innymi miastami pozostawia wiele do życzenia, dlatego 
będę zabiegać o to, by od grudnia połączenie kolejowe było 
codzienne. 

Samorządy wzięły na siebie ciężar finansowania połączeń,  
które przy szalejących cenach paliwa mogą być niezłą alternatywą dla 
samochodu. Dodatkowym atutem przejazdu pociągiem jest czas, który zamiast 
za kierownicą możemy wykorzystać na… chociażby przeczytanie kolejnego 
rozdziału książki.
	 	 	 	 Marek	Cebula,	Burmistrz	Krosna	Odrzańskiego#
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4-5 czerwca 2022

Krosno Odrzańskie

Po dwóch latach przerwy w Krośnie Odrzańskim ponownie 
bawiliśmy się podczas Rybobrania. Obostrzenia związane 
z Covid-19 przez dwa lata uniemożliwiły realizację święta, które do 
tej pory odbywało się w porcie, w dolnej części miasta. Tym razem 
pandemia „odpuściła”, natomiast pojawił się problem związany 
z lokalizacją. Decyzje dotyczące Rybobrania musiały zapadać 
wczesną wiosną – postawiono na Park Tysiąclecia, promenadę 
oraz ulicę Parkową. Nie bez obaw – wspomina dyrektor CAK 
Zamek, Tomasz Miechowicz. Zresztą także mieszkańcy, w mediach 
społecznościowych poddawali w wątpliwość stan parkowej zieleni 
po imprezie. Obawy okazały się bezzasadne. W poniedziałek po 
Rybobraniu trawa wyglądała nie gorzej niż trzy dni wcześniej. 
Komentarze i sonda przeprowadzona przez redaktora Kacpra 
Witlickiego z Krośnieńskich Wydarzeń nie pozostawiają złudzeń. 
Mieszkańcom przestronny park, z dużą ilością miejsca do 
leżakowania i spacerów przypadł do gustu. Także podział na 
strefy tematyczne był dobrym pomysłem.
Pierwszym punktem rybobraniowej imprezy była tradycyjna 
już parada. Tłum kolorowo przebranych mieszkańców miasta 
pojawił się na parkingu przed Szkołą Podstawową numer 3.  
To właśnie stamtąd przeszedł przez ulicę Pułaskiego, następnie 
Poznańską, by ostatecznie dotrzeć na Parkową. Tam Wodnik  
(w tej roli Przemek Corso) przejął od Burmistrza stery od miasta. 

Rybobraniowe strefy
Jedną z najbardziej aktywnych była strefa seniora. Pod altanką, 
w centrum pojawiły się instytucje z terenu gminy Krosno 

Odrzańskie, które zrzeszają w swoich szeregach seniorów, 
w różnej mierze współpracują z nimi lub zachęcają osoby starsze 
do aktywności. Tego dnia można było dowiedzieć się jaką mają 
ofertę, wstąpić w szeregi czy po prostu porozmawiać.
Dzieci także miały swoje miejsca. Z jednej strony, w parku, tuż 
obok placu zabaw, strefę dla dzieci przygotowała Mediateka. 
Tutaj nie zabrakło gier i zabaw, a największym „wzięciem” 
cieszyło się malowanie kredą po parkowym chodniku. Ze względu  
na pogodę, do strefy dziecięcej dołączyła strefa relaksu. Dzięki 
temu można było odpocząć na leżaku, w parkowym cieniu. 
Z drugiej natomiast strony, w okolicach sceny, na najmłodszych 
uczestników Rybobrania czekały dmuchane zamki, byk z rodeo, 
trampolina, a nawet basen z łódkami. W strefie dzieci odbyła 
się także promocja książki Przemka Corso. „Opowieści z białej 
doliny”, bo tak brzmi jej tytuł. To pozycja przeznaczona zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych, którą polecamy.

Specjalistyczne roboty, maszyny do wykrywania min, symulatory 
zderzeń. W strefie służb mundurowych każdy przez moment 
mógł poczuć się jak żołnierz lub policjant. Ale nie tylko. Bo strefa 
mundurowa to także edukacja. Uczestniczyliście kiedyś w wypadku 
samochodowym? Lepiej żeby nie, natomiast właśnie w tej części 
parku można było poczuć się tak, jak podczas kolizji. To za sprawą 
symulatora zderzeń. I choć prędkość wynosiła niespełna 10 km/h, 
wrażenia były niesamowite. Służby mundurowe w swoich zasobach 
posiadają także roboty. To są specjalne „maszyny bojowe”, do 
zadań specjalnych, niezwykle precyzyjne. To one niejednokrotnie 

Dobór miejsca 
tegorocznego Rybobrania 

zaskoczył wielu 
mieszkańców. Zmiana 

została wymuszona przez 
trwające w porcie prace 

przy budowie mostu 
tymczasowego, jednak 

stała się okazją do dyskusji 
i odpowiedzi na pytanie – 

gdzie w kolejnych latach 
powinno odbywać się 

święto miasta?
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czerwca
park i promenada w Krośnie Odrzańskim

4-5

SPONSORZY GŁÓWNI: SPONSORZY:

WWW.INTERCASTOR.PL

PARTNERZY:

OSP Czarnowo

OSP Radnica
OSP Wężyska

OSP Gostchorze

Nadleśnictwo
Osiecznica

Nadleśnictwo
Brzózka

w niebezpiecznych sytuacjach zastępują człowieka. Przekonali się 
o tym odwiedzający strefę mundurową.
Ciekawie było również w strefie zorganizowanej przez Nadleśnictwa 
Krosno i Brzózka. Tutaj można było dotknąć, powąchać, poczuć, 
a nawet i usłyszeć to, co na co dzień obserwujemy w środku 
lasu, ale nie zawsze znamy pochodzenie. Leśnicy zadbali także 
o edukację związaną z rozpoznawaniem grzybów – które z nich 
zbierać, a które lepiej zostawić w lesie.
Nie mniej atrakcyjna była strefa sportu, gdzie pojawili się m.in. 
strongmani – konkursy, w których zawodnicy wykazują się dużą 
siłą zawsze przyciągają wielu widzów. Tym razem rywalizowali 
amatorzy i nieźle im szło. 

Zawody strzeleckie, porady dietetyczne i fitness oraz pokazy 
rowerowe  - to także mocne punkty strefy sportowej, która jak co 
roku cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników imprezy.
Koncerty
Na rybobraniowej, głównej scenie nie mogło zabraknąć wielu 
rodzimych wykonawców, którym należą się brawa. W sobotnie 
popołudnie mogliśmy zobaczyć także Biesiadę Polską, czyli zespół, 
który łączy muzykę z elementami kabaretowymi. Usłyszeliśmy 
dobrze znane piosenki –  „Hej sokoły”, „Szła dzieweczka” i inne 
popularne hity. To była zaledwie rozgrzewka przed sobotnimi 
gwiazdami, czyli zespołem prezentującym muzykę z pogranicza 
dance i disco polo. Łobuzy naprawdę rozgrzały publiczność, 
która zapełniła park i ulicę Parkową. Niezależnie od preferencji 
muzycznych i biorąc pod uwagę, że „o gustach się nie dyskutuje” – 
to było niezłe show. Okazało się, że krośnianie doskonale wiedzą 
„kto czuje piniądz” oraz „kto kocha najbardziej”. Frekwencji 
nie przebił nawet niedzielny wokalista, gwiazda trzeciej 
edycji X-Factor, Grzegorz Hyży. Przed nim scenę opanowali 
rockandrollowcy z grupy Nadmiar. Zespół powstał jeszcze w 1993 
roku, skupiając ludzi o zróżnicowanych fascynacjach muzycznych 
– stąd między innymi nazwa zespołu. Popularnością cieszyły 

się również popołudniowe występy uczniów i przedszkolaków 
oraz tancerzy ze Studia Tańca Calipso, Studio Tańca i Animacji 
Akwadrat, Studia Tańca Nowoczesnego Etna i Zumba Krosno 
Odrzańskie Katarzyna Lech.

Niezależnie od pory 
dnia czy nocy, park 
był czysty dzięki 
pracownikom ZGKiM.

Organizacja tak dużej imprezy nie byłaby możliwa bez sponsorów i partnerów, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy za wsparcie. 
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Krośnieńska promenada w ciągu zaledwie kilkunastu majowych dni 
była areną ważnych, polityczno-gospodarczych spotkań. Jednym 
z nich była debata w, której wzięli udział Senator Wadim Tyszkiewicz, 
Burmistrz Marek Cebula, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Rogowski oraz burmistrz partnerskiego miasta Schwarzheide 
Christoph Schmidt. Prowadzona przez redaktora Sławomira Pawlaka 
nie mogła pominąć tematu wojny na Ukrainie. Tutaj szczególnie 
mocno wybrzmiał głos burmistrza z Niemiec, który w nawiązaniu do 
sankcji i rosyjskiej ropy oraz gazu mówił o błędach swoich rodaków. 
„Niestety to było samookłamywanie się Niemiec i uzależnianie kraju 
od Rosji. Są zapowiedzi, że podejmiemy działania nad zmniejszeniem 
zależności od rosyjskich paliw. Chcemy zredukować udziały rosyjskiego 
gazu z ok. 32% do 16%” – mówił Christoph Schmidt 
Senator Wadim Tyszkiewicz, znany ze swoich radykalnych ocen 
wobec poczynań polskiego Rządu, i tym razem nie szczędził słów 
krytyki pod adresem Premiera Mateusza Morawieckiego i jego 
ludzi. Inflacja i rosnące w galopującym tempie ceny podstawowych 
produktów, błędy, które dzisiaj powodują konieczność podnoszenia 
oprocentowania kredytów, czy wreszcie „fochy na Unię Europejską” – 
były Prezydent Nowej Soli nie pozostawiał suchej nitki na rządzących 
– „Trzeba skończyć z fochami i dogadać się z Unią Europejską. 
Nie możemy iść drogą Węgier czy Rosji. Tutaj nie chodzi o samą 
wojnę, ale o sam stosunek tego rządu do Unii Europejskiej” – mówił 
senator Tyszkiewicz.

Wojna na Ukrainie to temat, który jeszcze na początku maja 
dominował w mediach i nie schodził z ust Polaków. Podczas debaty, 
Burmistrz Marek Cebula przewidywał jednak, że szybko to się zmieni 
i… miał rację. Zwracał jednak uwagę, że spowszednienie sytuacji może 
się Polsce odbić czkawką ponieważ pozostaje wiele nierozwiązanych 
problemów. „Do Polski przybyło 3 mln uchodźców, w samym Krośnie 
około 400 osób i nie damy rady im pomóc jeżeli nie będzie systemowej 
pomocy. Otwarte serca będziemy mieli zawsze, ale nie mogą przecież 
mieszkać w świetlicach i halach sportowych. Polacy, którzy przyjęli 
ich pod swój dach też nie będą przecież udzielać gościny przez rok czy 
dwa.” – mówił Marek Cebula. Prawie dwa miesiące po jego słowach 
problem zaczyna narastać. W Krośnie Odrzańskim ze względu 
na brak produktów działalność kończy punkt wydawania darów. 
W świetlicach nadal przebywają uchodźcy, w mediach pojawia się 
coraz więcej apeli o pomoc. 
Sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna biorąc pod uwagę problemy 
w Polsce. Najlepiej zorientowany w kwestiach konsumenckich był 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Rogowski, który na co dzień 
jest przedsiębiorcą. Jego przewidywania mogą wywoływać strach. 
„Ceny obowiązujące nie są jeszcze cenami wojennymi i niestety 
będą szły w górę. To nie jest tak, że wysoką inflację spowodowała 
wojna w Ukrainie. Cena oleju jadalnego wzrosła z 7,90 zł na 12,90 
zł w przeciągu roku” – mówił samorządowiec prognozując także 
wzrost cen paliw i węgla. 

Koniec z fochami…
„Trzeba skończyć z fochami i dogadać się z Unią Europejską. Nie możemy iść drogą Węgier czy 

Rosji” – te słowa padły na początku maja w Krośnie Odrzańskim. Wypowiedzi Senatora RP Wadima 
Tyszkiewicza, mimo upływu czasu nadal są aktualne. 

Piknik Europejski zorganizowano w ramach projektu „Samorząd w Europie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”
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To nie tylko droga, ale także odwodnienie 
(elementy kanalizacji deszczowej), budowa 
chodnika oraz ścieżki rowerowej. Na 
montaż finansowy składają się pieniądze 
Powiatu, Gminy Krosno Odrzańskie 
oraz Funduszu Rozwoju Dróg. Na ulicy 
Kościuszki pojawiły się też specjalne 

wyniesienia będące przejściami dla 
pieszych i „spowalniaczami”. Nie są to 
jednak typowe „garby”, które są zmorą 
kierowców i samochodowych zawieszeń i za 
to chwała projektantom oraz wykonawcy  
Przedsiębiorstwu Drogowemu Kontrakt.
Modelowa współpraca między Gminą 

i Powiatem - tak Burmistrz 
Marek Cebula podsumował 
zakończenie  prac .  Bez 
współudziału finansowego 
Gminy o remoncie można byłoby 
tylko pomarzyć. Droga jest o tyle 
ważna, że stanowi element tzw. 
„pętli łochowickiej” - zaznaczał 
Starosta, Grzegorz Garczyński. 
Droga rowerowa prowadząca 
z Krosna Odrzańskiego do 
jeziora Glibiel – z jednej strony 

przez ulicę wakacyjną, a z drugiej przez 
Kościuszki i Łochowice, ma coraz mniej 
„dziur”, a wkrótce powstanie dalsza jej 
część. Zapewniła o tym radna powiatowa, 
Anna Januszkiewicz. Gmina Krosno 
Odrzańskie pozyskała pieniądze na 
dalszy remont Kościuszki (wraz z budową 
ścieżki rowerowej), od ulicy Metalowców 
do Łochowic.

Podpisana w połowie czerwca przez Starostę Grzegorza 
Garczyńskiego umowa dotyczy budowy pracowni tomografii 
komputerowej i infrastruktury komunikacyjnej wraz z dostawą 
i montażem tomografu. Urządzenie stanie się jednym 
z najnowocześniejszych w województwie - wyjaśnia Romana 
Michałowicz, pełnomocnik wykonawcy, firmy TMS sp.  z o.o. 
z Warszawy. 
Tomograf będzie mógł badać najcięższych pacjentów, będzie 
dostosowany wielkością do osób z klaustrofobią, będzie miał 
najniżej opuszczany stół m.in. dla pacjentów po wypadkach, 
największy prześwit, będzie wspomagany sztuczna inteligencją, 

oprogramowanie umożliwi diagnozowanie całego ciała, włącznie 
z guzkami płuc po covidzie.  Wartość inwestycji wynosi 5 mln 200 
tys. zł, z czego 3 mln 950 tys. zł udało się pozyskać z Programu 
Inwestycji Strategicznych. Poszczególne elementy projektu to: 
dokumentacja projektowa - 221 400,00 zł brutto, roboty budowlane 
- rozbudowa RTG 2 608 461,00 zł brutto, dostawa i montaż 
aparatury tomografii komputerowej - 1 999 950,00 zł brutto, 
budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą komunikacyjną 
- 370 107,00 zł brutto. Zgodnie z planem inwestycja ma zakończyć 
się wraz z końcem 2023 roku. 

Tomograf 
zdiagnozuje 
najcięższych

Każdy metr tej drogi i ścieżki rowerowej kosztował 2 357 zł. Gdyby to 
był kilometr – suma dałaby zawrotną kwotę prawie 2 milionów, 400 
tysięcy złotych. Takie są teraz ceny – remonty dróg pożerają budżety 
samorządów jak inflacja nasze oszczędności. Za rok może być jeszcze 

drożej, dlatego trzeba się spieszyć – tak jak z ul. Kościuszki w Krośnie 
Odrzańskim. Zrobiono 754 metry i 20 centymetrów.

Jeszcze kilka lat temu lekarze ze szpitala powiatowego marzyli o sterylnych narzędziach, o tomografie 
nie wspominając. Ratownicy Pogotowia zastanawiali się, czy przestarzałą karetką dojadą do pacjenta, 
a ten (pacjent) obawiał się gdzie trafi, bo przecież w „powiatowej lecznicy” nie było nawet oddziału 
wewnętrznego. 

Rok 2022 – cztery nowe karetki, sterylizatornia, działający prężnie oddział wewnętrzny i… zakup 
tomografu, który stał się faktem. Taka jest nowa rzeczywistość w jakiej funkcjonuje Zachodnie 
Centrum Medyczne. 

…i 20 centymetrów
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„Wszelka władza społeczności ludzkiej 
początek swój bierze z woli narodu. 
Aby więc całość państw, wolność 
obywatelską i porządek społeczności 
w równej wadze na zawsze zostawały, 
trzy władze rząd narodu polskiego składać 
powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze 
składać będą, to jest: władza prawodawcza 
w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa 
wykonawcza w królu i Straży, i władza 
sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec 
ustanowionych, lub ustanowić się mających”

   (rozdział V, Konstytucja 3 Maja)

Majowe święta – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Zwycięstwa - w Krośnie 
Odrzańskim są wyjątkowymi dniami, podczas których padają ważne słowa związane z tą „małą”, 
jak i „wielką” Ojczyzną. W tym roku, ze względu na wojnę nabierają szczególnego znaczenia.
Ponad sto dni trwa wojna na Ukrainie. Jej dalszy przebieg jest 
trudny do przewidzenia, jednak nie ma wątpliwości, że jednym z jej 
aspektów jest ogólnoeuropejska, ale także polska, dyskusja o istocie 
przynależności do Unii Europejskiej. Nawiązywał do niej podczas 
przemówienia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja Burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. „Jestem dumny z bycia 
krośnianinem, mam poczucie ogromnej wartości będąc Polakiem, 
cieszę się, że jestem Europejczykiem, a żadne z tych słów nie stoi 
w sprzeczności do siebie” podkreślał wieloletni samorządowiec 
i Poseł na Sejm RP w latach 2007-2010. W dzień symbolizujący 
otwartość na zmiany apelował o jedność, o determinację w obronie 
wartości, które przez ostatnie 33 lata, po 1989 roku z takim trudem 
Polacy budowali.  
Samorząd jest kolebką aspiracji i wizji, które są ponadjednostkowe. 
To tutaj buduje się społeczeństwo obywatelskie. Niestety – Polacy 
nie czują, że mają wpływ na sprawy publiczne. CBOS przeprowadził 
badanie na temat możliwości kształtowania tego, co dzieje się 
zarówno w skali kraju, jak i w bliższym otoczeniu respondentów 

– w ich mieście czy gminie. O wpływie zwykłych ludzi na sprawy 
kraju przekonana jest zaledwie jedna trzecia ankietowanych (30%), 
natomiast większość (68%) wyraża przeciwną opinię.
Poczucie wpływu na sprawy lokalne, tzn. swojego miasta lub gminy, 
jest częstsze niż na sprawy kraju. Deklaruje je połowa badanych 
(50%), a nieznacznie mniejsza grupa (47%) wskazuje na jego brak.
Niezwykle ważna w tym procesie (budowania społeczeństwa 
obywatelskiego) jest rola organizacji pozarządowych. W tym 
aspekcie Krosno Odrzańskie może pochwalić się sporymi sukcesami 
związanymi z zawiązywaniem partnerstwa między magistratem 
a stowarzyszeniami oraz wspieraniem ich działalności. Rolą 
tzw. NGOsów jest społeczna kontrola nad tym, czy władze na 
pewno działają w interesie publicznym. Organizacje odgrywają 
jeszcze jedną, szczególną rolę – oddolnie diagnozują problemy 
i przedstawiają rozwiązania – tam, gdzie zainteresowanie władz nie 
dociera. Organizacje pozarządowe zaliczają się do tzw. trzeciego 
sektora. Działają obok sektora publicznego (organy administracji 
publicznej) i rynkowego (przedsiębiorstwa).

Rocznice z WOJNĄ w tle



15

Most- Krośnieński Informator Samorządowy

Nowa tablica pamiątkowa pojawiła się 
na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie 
Odrzańskim. Stowarzyszenie Kilińszczaków 
uczciło pamięć tych, którzy służyli 
i pracowali w 4 dywizji im. Jana Kilińskiego.

W Krośnie Odrzańskim odbyło się XII spotkanie Kilińszczaków. 
Spotkali się byli żołnierze oraz pracownicy wojska służący 
w jednostkach wojskowych wchodzących w skład 4 dywizji. 
Pierwszym miejscem spotkania był skwer 4 Dywizji 
Zmechanizowanej. Na tak zwanej szachownicy, w towarzystwie 
burmistrza złożono kwiaty pod pomnikiem. Dalsza część 
uroczystości odbyła się już na cmentarzu komunalnym w Krośnie 
Odrzańskim. To właśnie tam oficjalnie odsłonięto tablicę 
pamiątkową – „Pamięci tych, co mieli honor być Kilińszczakami”.

Z kart historii
14 kwietnia 1944 roku rozpoczęto organizację 4 dywizji 
w składzie armii polskiej. W czasie drugiej wojny światowej 
dywizja toczyła wojny o Warszawę, wał pomorski, forsowała 
Odrę kończąc walki 6 maja, 30 kilometrów na wschód od Łaby.
Postać Jana Kilińskiego jest znana krośnianom. To przede 
wszystkim patron Szkoły Podstawowej numer 2. W Krośnie 
jest także ulica Kilińskiego, a z Janem Kilińskim kojarzy się 
również szachownica i stojący tam pomnik. 

Narodowy Dzień Zwycięstwa –  
74. dzień wojny

Dzień 8 maja 2022 roku był inny niż większość poprzednich. 
Ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę. Wydarzenia 
z 1945 roku niosły ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. 
„W 1945 roku obiecywaliśmy sobie – nigdy więcej. Prawie 77 
lat te obietnice miały pokrycie w rzeczywistości. 24 lutego 
cywilizowanym światem wstrząsnął dreszcz niedowierzania 
i strachu. Wiedzieliśmy, że wolność stwarza wiele problemów, 
a demokracja nie jest doskonała, ale byliśmy przekonani, 
że nikt nie zrobi kroku wstecz i to o ponad 70 lat…” mówił 
Burmistrz Marek Cebula podczas obchodów święta. 
Dziękował też mieszkańcom za pomoc, jaką niosą uchodźcom 
z Ukrainy. Empatia, z jaką podeszli do ich krzywd nie 
powinna słabnąć. Teraz do Polski przybywają uchodźcy, jak 
i wyjeżdżają. W ciągu doby (dane z 8 czerwca) do naszego 
kraju przybyło 22,1 tys. uchodźców z Ukrainy – podała Straż 
Graniczna. Oznacza to, że od początku wojny, do Polski 
przybyło już 3,9 mln osób uciekających przed wojną. Jednak 
sporo też wyjechało. Tej samej doby z Polski do Ukrainy 
wyjechało 21,3 tys. osób. Oznacza to, że od początku wojny  
do swojego kraju powróciło 1,92 mln Ukraińców.

Pamięci tych, co mieli honor 
być KILIŃSZCZAKAMI
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10 TON 
w 10 dni 

To nie było łatwe zadanie, ale akcja Czysta Odra okazała się 
ogromnym sukcesem nie tylko wizerunkowym, edukacyjnym, ale 
także ekologicznym. Została zorganizowana na 850 kilometrach, 
w trzech państwach, z udziałem 15 tysięcy wolontariuszy z Polski, 
Czech i Niemiec. W ciągu 10 majowych dni zebrali oni ponad 
120 ton odpadów. 

Podczas podróży kajakami wzdłuż krośnieńskiej części Odry 
znaleziono mnóstwo śmieci, najczęściej były to plastikowe 
i szklane butelki pozostawione w zakolach rzeki. Ogromne 
zdziwienie wywołał jednak wrzucony do wody stary, jeszcze 
kineskopowy, telewizor. Wojciech Kliszewski, koordynator 
ekologicznych działań na odcinku Odry od Nowej Soli do Słubic 
przyznał, że miłym zaskoczeniem było ogromne zainteresowanie 
akcją. Mnóstwo środowisk lokalnych włączyło się w projekt, 
w tym szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia. 
Łącznie wolontariusze zebrali 7,5 tys. worków ze śmieciami. 
Znalazły się w nich głównie zużyte opakowania, plastikowe i szklane 
butelki, aluminiowe puszki, opony samochodowe, meble, a nawet 
stare lodówki, telewizory, odpady poremontowe i budowlane. 
Akcja Czysta Odra jest kolejną inicjatywą zorganizowaną 
w ramach kampanii edukacyjnej #mniejplastiku, którą od blisko 

trzech lat w całej Polsce organizują wspólnie: ekolog Dominik 
Dobrowolski, bank Credit Agricole i spółka leasingowa EFL 
oraz setki organizacji społecznych w Polsce.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne bardzo mocno zaangażowało się 
w ekologiczną akcję związaną z międzynarodowym projektem pod nazwą „Czysta Odra”. 
W ciągu dziesięciu dni sprzątania rzeki i jej brzegów, w okolicach Krosna Odrzańskiego zebrano 
10 ton odpadów. W sumie, na całej długości Odry śmieci było dwanaście razy więcej.
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Czym jest Noc Muzeów? To cyklicznie 
organizowana impreza, której celem jest 
zachęcić do zwiedzania przeróżnych 
placówek kultury. W trakcie tego typu 
wydarzenia w wielu miejscach na terenie 
całej Polski, w muzeach, w galeriach, 
a także w szeregu innych instytucji 
kultury można w nietypowy sposób 
podziwiać zasoby placówek. W tak zwaną 
Noc Muzeów instytucje udostępniają 
zwiedzanie w porach nocnych, często za 
symboliczną kwotę lub oferując w tym 
czasie dodatkowe, ponadprogramowe 
atrakcje. Tak właśnie było w tym roku 
w Zamku Piastowskim w Krośnie 
Odrzańskim, gdzie na zwiedzających, 
czekał szereg atrakcji.
Nie mogło oczywiście zabraknąć 
tradycyjnego zwiedzania zamku 
i oglądania znajdujących się tam 
eksponatów. Każdy chętny mógł 
chociażby usiąść na królewskim tronie czy 
ubrać na głowę hełm  średniowiecznego 
rycerza. To jednak nie wszystko, bo 
na zewnątrz czekały kolejne – jak 
przystało na zamek – średniowieczne 

atrakcje. Ci, którzy po zwiedzaniu 
zamkowych komnat zgłodnieli, mogli 
skosztować średniowiecznej kuchni. 
Swoimi umiejętnościami, ale już nie 
kulinarnymi, można było pochwalić się 
również podczas turnieju łuczniczego. 
Cały czas, w okolicach zwiedzających 
kręciły się „zamkowe wiedźmy” 

z przygotowanymi, według pradawnych, 
tajemniczych receptur, naparami, 
udowadniając, że w Krośnie Odrzańskim 
straszy. Zwiedzający wypatrywali „białej 
damy”, która tym razem nie ukazała 
się zwiedzającym.

W krośnieńskim 
zamku STRASZY?

Krośnieńska tradycja próby bicia rekordu długości flagi podtrzymana. Niestety, tym razem bez 
rekordowego wyniku. 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej można świętować na różne 
sposoby. Przed covidem w Krośnie Odrzańskim tradycją było 
bicie rekordu w długości flagi. Przez ostatnie lata te zmagania 
przeniosły się do sieci, osiągając rekordowe 241 metrów i 34 cm. 
W tym roku, w końcu udało wrócić się do próby bicia rekordu 
w „realu”, a nie w Internecie. Mimo sporego zainteresowania 
i wielu osób, które na promenadzie stworzyły jedną wielką biało-
czerwoną flagę, w tym roku rekordu nie udało się poprawić.
Po bardzo dokładnych pomiarach ostatecznie miarka wskazała 
183 metry i 50 centymetrów. Choć rekordu nie udało się pobić, 
to cieszy zainteresowanie i wspólne próby jego poprawienia. 
Próby, na których pojawiają się przedstawiciele przeróżnych 
pokoleń – od najmłodszych, po tych najstarszych. Co ciekawe, 
w tegoroczną akcję zaangażowali się nie tylko mieszkańcy całej 
Gminy, ale także goście z Niemiec, którzy tego dnia odwiedzili 
Krosno Odrzańskie. Gratulacje należą się wszystkim, którzy 
podjęli próbę. Szczególne ukłony płyną do mieszkańców Sarbii, 
którzy uszyli niemal 20 metrową flagę. 
Sołtys Ryszard Maternia już zapowiedział, że w przyszłym 
roku postarają się dołożyć kolejne metry do flagi, po to, by 
pobić rekord.

W tym roku bez REKORDU 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim nie próżnuje, a jego słuchacze korzystają 
z życia pełnymi garściami. Sport, malarstwo i aktywne spędzanie czasu na różne sposoby – tak 
funkcjonują seniorzy XXI wieku. 

„Sport receptą na długie życie”. To projekt, w który 
zaangażował się Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Celem było zachęcenie słuchaczy do regularnej aktywności 
fizycznej, dostosowanej do formy i wieku uczestników projektu.  
„Bo sport to przede wszystkim zdrowie, a w zdrowym ciele 
zdrowy duch” – podkreśla Prezes UTW, Halina Januszkiewicz. 

Sam projekt „Sport receptą na długie życie” był współfinansowany 
z gminy Krosno Odrzańskie. Podczas jego trwania uczestnicy, 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim 
mieli możliwość poznania kroków najpopularniejszych tańców 
– zarówno standardowych, jak i latynoskich. To wszystko pod 
okiem najlepszych ekspertów ze Studia Tańca Calipso. Tango, 
latino czy salsa – po tych zajęciach nie mają przed „studentami” 
absolutnie żadnych tajemnic.
W ramach projektu odbywały się także zajęcia z nordic walking. 
Okazuje się, że chodzenie z kijkami wcale nie jest tak proste, 
jak mogłoby się wydawać. Żeby nie zrobić sobie, a także 
innym, krzywdy warto znać podstawowe zasady. I pamiętać 
o odpowiedniej rozgrzewce przed wymarszem. Pod okiem 
doświadczonych „kijkarzy” wszystko okazuje się jednak proste 
i bardzo łatwe do zapamiętania, a marsz nordic walking 
może być dobrym sposobem na weekend. Szczególnie, że 
tereny w gminie Krosno Odrzańskie są przyjazne do tego 
typu aktywności.
Poprawa sprawności fizycznej, wzmacnianie kręgosłupa i lepsze 
samopoczucie. To zajęcia fitness, wpływające na poprawę i lepsze 
funkcjonowanie całego organizmu, prowadzone przez Beatę 
Leśkiewicz. „Zdrowy kręgosłup z elementami jogi”, podczas 
tych zajęć można było zadbać o swój kręgosłup, ciało i duszę, 
a także solidnie się zmęczyć. Wszystko to jednak dla zdrowia 
i poprawy kondycji fizycznej, tak ważnej wraz z wiekiem. 

Co ciekawe sekcja malarska także nie zwalnia tempa. Po 
zorganizowanej w Zamku Piastowskim wystawie, już teraz 
słuchacze UTW cały czas pracują nad nowymi obrazami, 
poprawiając swój warsztat artystyczny. Na naukę nigdy nie 
jest za późno, co udowadniają uczestnicy sekcji malarskiej. 
Zajęcia są organizowane dzięki pozyskaniu przez UTW dotacji 
z Funduszu Wspólnoty Pokoleń w ramach II edycji konkursu 
,,Złoty Wiek”. 

Aktywni seniorzy PEŁNI ENERGII
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Nie boimy się użyć sformułowania, że Krosno Odrzańskie 
młodymi siatkarzami stoi. Zarówno w tej tradycyjnej, halowej 
odmianie, jak i w tej letniej, plażowej. W przeszłości triumfy 
na plaży święcili choćby bracia Krzysztof i Wojciech Zalewscy, 
którzy nie tylko dominowali na arenach zmagań wojewódzkich, 
ale także na krajowym podwórku - przypomina Tomasz 
Struk, dyrektor OSiRu. To właśnie oni, w 2016 roku, pod 
skrzydłami trenera Macieja Uderjana, zostali Wicemistrzami 
Polski kadetów. W ostatnim czasie sukcesy „na piasku” odnosił 
także duet Patryk Cieciński i Jakub Jezierski, także pod okiem 
trenera Uderjana. 
Być może w najbliższych latach doczekamy się jeszcze więcej 
tego typu sukcesów. To wszystko za sprawą nowo powstałego 
boiska do siatkówki plażowej, które powstało przy Hali 
Sportowo-Widowiskowej w górnej części miasta.

Historia tego boiska jest prosta. W czerwcu 2020 r. podczas 
Mistrzostw Województwa Lubuskiego juniorów w piłce 
siatkowej plażowej, rozgrywanych w Gubinie, Burmistrz 
Marek Cebula, zobowiązał się, że w górnej części miasta 
powstanie boisko. Obietnica zrealizowana! Pandemia i inne 
czynniki nieco ten czas oczekiwania wydłużyły, ale udało się!
Środki na realizację zadania przeznaczono m. in. z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Powstanie 
boiska wsparli m.in. Burmistrz Marek Cebula, Zastępca 
Burmistrza Roman Siemiński, wicestarosta Ryszard Zakrzewski, 
pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii Agnieszka Kondratowicz, 
trener Maciej Uderjan oraz zawodnicy SKS „Tęcza” Krosno 
Odrzańskie, którzy aktywnie brali udział chociażby przy 
usypywaniu i równaniu piasku. 

Boisko 
do plażówki 
GOTOWE

Takiego boiska w górnej części miasta jeszcze nie było. Dzięki niemu nie trzeba będzie wybierać 
się na stadion przy ul. Pocztowej lub do Łochowic, by pograć w siatkówkę plażową.

Stały już w pełnej gotowości 
od dłuższego czasu. Teraz 
nadszedł czas na oficjalne 

przecięcie wstęgi. Mowa 
o szatniach w Czarnowie. 

Kosztowały 215 tysięcy złotych 
z czego 140 tysięcy dał Urząd 

Miasta w Krośnie Odrzańskim, 
natomiast 75 tysięcy Urząd 

Marszałkowski

Wstęga przecięta, SZATNIE OTWARTE
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Choć od dłuższego czasu stoją i są wykorzystywane, to 
w końcu pojawiła się bardzo dobra okazja na ich oficjalne 
otwarcie. Festyn z okazji Dnia Dziecka, wizyta chociażby 
prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, czy mecz Czarnych 
Czarnowo – to wszystko jednego dnia w centrum wsi. Boisko 
sportowe w Czarnowie już teraz może pochwalić się nowym 
zapleczem szatniowo-sanitarnym. To krok w kierunku rozwoju 
klubu i poprawy warunków sportowych. 
Prace związane z realizacją zadania trwały od sierpnia, kiedy 
podpisano umowy, do końca 2021 roku, gdy posadowiono 
obiekt. Całkowity koszt realizacji to ponad 215 tysięcy złotych. 
Dofinansowanie z województwa lubuskiego wyniosło 75 
tysięcy złotych. Pozostałe koszty pokryła Gmina. Obiekt jest 
w pełni wyposażony, posiada przyłącze elektryczne, a także 
wodociągowe i kanalizacyjne. Spełnia wszystkie standardy 
potrzebne do rozgrywania meczów na poziomie A klasy, do 
której awans uzyskał zespół z Czarnowa. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Marek 
Cebula, prezes LZPN Robert Skowron, Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Mirosław 
Glaz i Prezes LKS Czarni Czarnowo Marek Dalecki. Teraz 
pozostaje już tylko korzystać z obiektu. A to, że będzie on 
wykorzystywany, nie ulega wątpliwości. Zespół z Czarnowa, 
to poza piłkarską Tęczą jedna z największych szkół piłkarskich 
na terenie całej gminy.

Druga połowa maja to był wyjątkowy czas dla miłośników 
ju-jitsu, czyli tradycyjnej japońskiej sztuki walki. Do Krosna 
Odrzańskiego przybył szereg sportowców, którzy świętowali 
30-lecie powstania klub sportowego ju-jitsu Satori, pod 
przewodnictwem Mirosława Glaza. Teraz trudno jest zliczyć 
wszystkich, którzy „przewinęli” się przez klub, ale każda osoba 
miała okazję przekonać się czym jest filozofia ju-jitsu. Bo, jak 
wielu przyznaje, ju-jitsu to nie tylko sztuka walki. To także styl 
życia. W trakcie uroczystości z okazji 30-lecia ju-jitsu w Krośnie 
Odrzańskim Mirosław Glaz otrzymał także tytuł honorowy 

Hanshi w sztuce walki ju-jitsu, a także zostałem awansowany 
na stopień mistrzowski 8 dan ju-jitsu. 
30-lecie klubu i obchody tego wyjątkowego jubileuszu połączone 
były także z ogólnopolskim seminarium sztuk walki. W Hali 
Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie 
Odrzańskim pojawiło się ponad 40 mistrzów sztuk walki, 
a wśród nich gość honorowy Hanshi Johnny Bernaschewice. To 
człowiek, który od wielu lat zajmuje się sztukami walki, w tym 
czasie zwiedzając nie tylko Europę, ale także Chiny i Japonię. 
Od wielu lat nabytą w różnych miejscach wiedzę przekazuje 
młodszym adeptom sztuk walki. 

30 lat ju jitsu w Krośnie Odrzańskim
Wiecie od jak dawna można 
uprawiać ju-jitsu w Krośnie 
Odrzańskim? Odpowiedź na to 
pytanie brzmi: od trzydziestu lat.  
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W ostatni weekend czerwca rozpoczyna się sezon kąpielowy nad 
jeziorem w Łochowicach. Przygotowania do niego przebiegały 
podobnie jak w latach ubiegłych. Wokół jeziora odbywały się 
tradycyjne prace porządkowe. Dowieziono piasku, wymieniono kilka 
desek na pomoście. Cieszyć może dofinansowanie w wysokości 75 
tysięcy złotych na jego modernizację. To dotacja w ramach Lubuskiej 
Bazy Turystycznej. Prace z nią związane ruszą jednak dopiero po 
sezonie. 
Od wielu lat woda w jeziorze Glibiel cechuje się jedną z najwyższych 
ocen w całym województwie pod kątem czystości. Jak podkreśla 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Tomasz Struk, jezioro Glibiel 

jest jednym z pięciu kąpielisk w województwie lubuskim, które zostało 
wyróżnione przez Europejską Agencję Środowiskową.
Niestety nie można nie wspomnieć o niepokojącej wiadomości, jaką 
jest obniżanie się lustra wody. Z roku na rok jest jej coraz mniej. Dzieje 
się to nie tylko w jeziorze Glibiel, ale także i w wielu akwenach na 
terenie polski południowo-zachodniej. 
Dodajmy, że radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia na terenie 
gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych. Dzięki tej decyzji na kąpielisku 
miejskim, nad jeziorem Glibiel w trakcie sezonu kąpielowego będzie 
można spożywać napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu 
oraz piwo. Sezon potrwa do 28 sierpnia 2022 roku.

To była dobra okazja na spotkanie z przedstawicielami gmin nie tylko 
z powiatu krośnieńskiego, ale także i słubickiego. W krośnieńskim 
Urzędzie Miasta w sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego podpisano 
umowy na dofinansowania inwestycji w ramach trzech programów 
finansowanych przez Urząd Marszałkowski. Jak wspominał 
Wicemarszałek Łukasz Porycki, ideą wojewódzkich programów 
dotacji od początku ich istnienia jest wspieranie małych samorządów. 
I właśnie dlatego od dwóch lat w Lubuskiem funkcjonują programy 
Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna, a od niedawna 
także program renowacji zabytków.  
Tym razem gmina Krosno Odrzańskie pozyskała łącznie ponad 
130 tysięcy złotych na dwie inwestycje. W ramach Lubuskiej Bazy 
Sportowej gmina otrzymała ponad 57 tys. zł dofinansowania na 
modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3. Z kolei 
dzięki dotacji z Lubuskiej Bazy Turystycznej odnowi pomost nad 
jeziorem Glibiel w Łochowicach. Na to zadanie wpłynie 75 tys. złotych.
Z roku na rok rośnie zainteresowanie programami finansowanymi 
przez województwo. Ogółem na program Lubuska Baza Sportowa 
samorząd województwa przeznaczył 3 mln złotych, choć okazuje się, że 
potrzeb jest dwa razy więcej. Natomiast na Lubuską Bazę Turystyczną 

przeznaczono 500 tys. złotych. Program renowacji zabytków to 
natomiast suma 1 mln 300 tys. złotych. Wicemarszałek Łukasz Porycki 
zadeklarował, że w przyszłorocznym budżecie województwa kwoty 
będą jeszcze większe.

RUSZA SEZON kąpielowy

Ważne lubuskie UMOWY

W ostatni weekend czerwca rusza sezon kąpielowy w gminie Krosno Odrzańskie. 
Jedyne oficjalne kąpielisko to jezioro Glibiel w Łochowicach. Co roku przyciąga 
mieszkańców całej gminy, a także powiatu krośnieńskiego. 

Kolejne pieniądze trafiły do gminy Krosno Odrzańskie. Tym razem fundusze zewnętrzne 
popłyną z programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna.
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Jak zawsze z zestawem medali – tak zaprezentowali się karatecy Klubu Sportowego Jaguar, 
podczas Mistrzostw Polskiej Federacji Japońskiego Karate. Tak prestiżowa impreza w Krośnie 
Odrzańskim odbyła się po raz pierwszy w historii. 

Małe boiska piłkarskie także przyciągają rzesze piłkarzy i kibiców. Tutaj liczy się jednak przede 
wszystkim technika. W Krośnie Odrzańskim odbył się pierwszy turniej street soccera.

Mistrzostwa Polskiej Federacji to bez wątpienia jedna 
z największych tego typu imprez w kalendarzu. I w tym roku 
odbyła się właśnie w Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. O randze tej imprezy 
można było przekonać się patrząc na liczbę aut przed halą oraz 
na okolicznych parkingach, gdzie po prostu zabrakło miejsc dla 
uczestników imprezy! A to dopiero początek, bo wewnątrz hali 
dominowali karatecy w każdej kategorii wiekowej. 
Do Krosna Odrzańskiego przybyło niemal 20 zespołów z całej 
Polski, ale nie tylko. Poza klubami z województwa lubuskiego, 
czy sąsiednich województw, zjawili 
się zawodnicy z takich miast jak 
Łódź, Warszawa, Elbląg, czy Berlin. 
To impreza na najwyższym poziomie 
– tak podkreślali zarówno uczestnicy, 
jak i organizatorzy tego wydarzenia. 
Ponad 200 zawodników, którzy swoją 
formę przygotowywali specjalnie pod 
ten właśnie turniej, stworzyło unikalne 
sportowe widowisko. Od samego rana, 
niemal do wieczora trwała zacięta 
rywalizacja na trzech matach i tak jak 

wspomnieliśmy – dużą rolę odegrali karatecy z lokalnego KS Jaguar. 
Młodzież przygotowana przez sensei Dawida Borodo zdobyła 
sporo nagród, do czego już nas wszystkich przyzwyczaili. Co 
warte podkreślenia – to był duży worek medali, bo aż 27. Na ten 
dorobek złożyło się 6 pierwszych miejsc, 7 drugich i 14 trzecich. 
Razem dało to bardzo wysokie, bo drugie miejsce w klasyfikacji 
medalowej całej imprezy. Lepszym zespołem okazał się Klub 
Karate Kontra Żary.
Mistrzostwa zbiegły się także z ważną rocznicą Klubu Sportowego 
Jaguar. W tym roku mija 10 lat od jego powstania. 

Takiej piłkarskiej imprezy w Krośnie Odrzańskim jeszcze nie 
było. Kto wie, być może już wkrótce stanie się tak legendarna 
jak KO Streetball. W trakcie majówki rozegrano pierwszy turniej 
street soccera, czyli piłki ulicznej. Organizatorzy podkreślali, że 
to pierwsze tego typu wydarzenie w całym powiecie! Na parkingu 
przed halą stanęły dwa składane boiska do gry w piłkę nożną. Być 
może to właśnie u nas, na tych boiskach swój pierwszy turniej 
piłki ulicznej rozgrywali następcy Roberta Lewandowskiego, 
Wojciecha Szczęsnego czy Kamila Glika.
Turniej organizowany przez MKS Tęcza Homanit Krosno 
Odrzańskie skierowany był przede wszystkim do młodzieży i to 
nie tylko tej, z piłkarskiej Tęczy. W zmaganiach mogły wziąć 
udział dowolne ekipy i tak właśnie było. Nie zabrakło m. in. 

drużyn z Gubina, Chlebowa, Czarnowa czy Lubska. W niektórych 
zespołach występowały także dziewczyny, które nie odstawiały 
nogi i rywalizowały jak równy z równym. Niemal każda ekipa była 
zachwycona i szczęśliwa z możliwości grania na tego typu boisku, 
w tego rodzaju turnieju. To była dla nich nowość – pierwszy raz 
mieli okazję zagrać na boiskach, gdzie zamiast autów były bandy 
o które można było odbijać piłki. 
Rozgrywki odbywały się na dwóch boiskach i w kilku kategoriach 
wiekowych. Jako pierwsi do zmagań ruszyły zespoły żaków. Później 
kolejno były to zespoły orlików, młodzików i trampkarzy. Pogoda 
i panująca przy okazji tej imprezy atmosfera, były tego dnia 
wyjątkowe. W samej rywalizacji wzięło udział ponad 20 zespołów.

Wielkie KARATE w Krośnie Odrzańskim

TURNIEJ, jakiego jeszcze nie było 
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Ta gra ma bardzo dobry wpływ na nasz mózg i myślenie. Okazuje się, 
że szachy pomagają w rozwiązywaniu zagadek, wpływają na pamięć 
i koncentrację, pomagają lepiej rozwiązać zadania matematyczne. 
Projekt szachowy funkcjonuje w szkołach na terenie gminy Krosno 
Odrzańskie, a wyniki osiągane przez uczniów pokazują, że był to 
„strzał w dziesiątkę”. Młodzi szachiści, dzięki nauce szachów w szkole, 
a następnie doskonaleniu swoich umiejętności w Krośnieńskim 
Stowarzyszeniu Gier Umysłowych „Tęcza”, nie tylko biorą udział 
w licznie obsadzonych zawodach, ale odnoszą w nich sukcesy.
W połowie maja, w Hali Sportowo-Widowiskowej odbył się Turniej 
Szachowy Grand Prix Ziemi Lubuskiej. To cykl imprez szachowych, 
który wrócił po dłuższej przerwie, a pierwsze zawody odbyły się 
właśnie w Krośnie Odrzańskim. Kolejne odbędą się m.in. w Lubsku, 
Kożuchowie, Gorzowie Wlkp. i Sulechowie. W Krośnie Odrzańskim 
udział wzięło 69 szachistów, a wśród nich także zawodnicy należący 
do polskiej czołówki w szachach. Turniej A wygrał Karol Kucza 
z Ostrowa Wlkp., Jan Czyżewski reprezentant naszego klubu zajął 13 
miejsce. Turniej B wygrał Franciszek Milczanowski z Lubska, drugi 
był Oliwer Bobrowski reprezentujący KSGU Krosno Odrz. a trzecie 
miejsce zdobyła Zuzanna Kamińska również reprezentująca KSGU 
Krosno Odrzańskie. 
O tym, że krośnieńskie szachy mają się dobrze, można było przekonać 
się pod koniec maja w Sulechowie, gdzie odbyły się Indywidualne 
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Młodzików i Juniorów, 
w których udział wzięło 100 zawodniczek i zawodników. Z bardzo 
dobrej strony zaprezentowali się w nich zawodnicy KSGU „Tęcza”. 
Wspólnie zdobyli 9 medali, w tym 5 złotych i 4 srebrne. Mistrzami 
województwa zostali do lat 8 – Oliwier Bobrowski, do lat 10 – 

Oleksandr Levytskyi, w kategorii dziewcząt Taisia Mamaieva, do lat 
12 – Zuzanna Kamińska, do lat 18 – Julia Kudlak. Wicemistrzami zostali 
w kategorii do lat 12 - Jan Czyżewski, do lat 14 – David Kotormus, 
do lat 16 – Kacper Boniakowski i do lat 18 – Damian Świerc. Warto 
dodać, że szachiści KSGU „Tęczy” okazali się bezkonkurencyjni 
w klasyfikacji medalowej, zajmując pierwsze miejsce i wyprzedzając 
KSZ Stilon Gorzów czy Akademię Szachową Zielona Góra.
Natomiast na początku czerwca w świetlicy w Starym Raduszcu 
zakończyły się rozgrywki Krośnieńskiej Ligi Szachowej 2022 w grupie 
klas I-III. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
nr 2. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3, a na miejscu 
trzecim zmagania ukończył Zespół Szkół w Osiecznicy. W klasyfikacji 
indywidualnej po pięciu turniejach najlepszym zawodnikiem okazał się 
Ksawery Lewandowski-Ślipko z SP 2. W kategorii Hetmany najlepiej 
grał Cezary Makles, w kategorii Skoczki Franciszek Trościanko, 
w kategorii Damy Szachowe wygrała Lena Turczyniak.
W grupie klas IV-VIII zwyciężył Dominik Więcek z Wężysk. 
W kategorii Hetmany wygrał Krzysztof Michalski, w kategorii 
Skoczki Jakub Koman, a w kategorii Damy Szachowe Amelia Wojtek.

To nie był łatwy sezon dla zespołu z Krosna Odrzańskiego, który 
jednak do samego końca walczył o awans do IV ligi. Nie zawsze 
mogli zagrać czy trenować w pełnym składzie, przede wszystkim  
ze względów na obowiązki służbowe części zawodników.
Niekwestionowany lider ligi - Odra Bytom Odrzański wywalczył 
awans na kilka kolejek przed końcem. W grze zostało jednak drugie 
miejsce, także dające awans.
O nie biła się krośnieńska Tęcza, a także Budowlani Lubsko i Pogoń 
Przyborów. Na kilka kolejek przed końcem to Tęcza była na czele 
tego wyścigu, o 1 punkt wyprzedzając wspomniane ekipy. Miała 
nawet serię czterech zwycięskich meczów. Wszystko zmieniło się 
w przedostatniej, 29 kolejce, kiedy to zespół z Krosna Odrzańskiego 
przegrał na własnym boisku z Dozametem Nowa Sól 1:2. Cały zespół 
wiedział jak ważny to był mecz i o co toczy się gra, jednak nie udało 
się udźwignąć wagi tego pojedynku. Wtedy to Budowlani Lubsko 
wyszli na drugie miejsce w lidze i już go nie oddali. 
Choć Tęcza wygrała ostatnie spotkanie z LZS Kado Górzyn 4:3, to 
nie wyprzedzili Budowlanych Lubsko, którzy ostatecznie byli lepsi 
o dwa punkty. 

MKS Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie zakończyła więc sezon 
na trzecim miejscu w klasie okręgowej, pierwszym, które nie daje 
awansu do IV ligi. Młodzi zawodnicy, którzy rywalizowali w tym 
sezonie nabrali jednak doświadczenia, które na pewno przyda  
im się w sezonie 2022/2023, także na boiskach „okręgówki”.

KROŚNIEŃSKIE SZACHY mają się świetnie

Ostatecznie BEZ AWANSU

Przed laty do programu nauczania szkół 
wprowadzono tę królewską grę. Projekt 
„Edukacja przez szachy w szkole” w gminie 
Krosno Odrzańskie trwa i przynosi efekty.

Na trzecim miejscu zakończyli zmagania piłkarze Tęczy w klasie okręgowej. Walkę 
o drugie miejsce przegrali w przedostatniej kolejce.



We wrześniu 2020 r. wszystkie siedem gmin powiatu krośnieńskiego 
oraz Starostwo Powiatowe podpisały list intencyjny powołujący 
do życia Krośnieński Obszar Funkcjonalny. Wszystko po to, by 
wspólnie sięgać po środki unijne z nowej perspektywy finansowej 
i tym samym kompleksowo rozwiązywać problemy mieszkańców. 
Pierwszym krokiem do realizacji tej idei jest udział w projekcie 
Centrum Wsparcia Doradczego, który ma za zadanie zbliżyć do 
siebie nasze samorządy, aby lepiej i efektywniej współpracowały 
- mówi Anna Januszkiewicz, koordynator projektu związanego 
z powołaniem Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Partnerstwo zostało zawiązane celem współpracy na rzecz wzrostu 
gospodarczego oraz rozwoju infrastrukturalnego i społecznego 
mieszkańców, w tym znacznej poprawy dostępu do usług 
publicznych – edukacyjnych, kulturalnych, administracyjnych 
przede wszystkim w zakresie:
 - dążenia do poprawy stanu infrastruktury, 

w szczególności drogowej;
 - budowy sieci dróg rowerowych; 
 - rewitalizacji zdegradowanych obszarów, w tym 

terenów popegeerowskich;
 - tworzenia nowych terenów inwestycyjnych; 
 - podejmowania działań proekologicznych  

(np. uporządkowanie gospodarki ściekowej inwestycje w OZE);

 - wzmocnienia opieki nad osobami starszymi 
i wykluczonymi oraz poprawa opieki zdrowotnej;

 - wsparcia przedsiębiorców;
 - poprawy jakości edukacji i szkolnictwa zawodowego 

i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy;
 - uwspólnienia organizacji świadczenia usług publicznych  

na obszarze Partnerstwa. 

Pierwszym działaniem będzie opracowanie strategii ponadlokalnej 
umożliwiającej profesjonalną diagnozę terenu oraz szanse 
rozwojowe. Kolejnym etapem będzie pisanie projektów oraz 
zdobywanie środków na ich realizację.

RAZEM na rzecz rozwoju lokalnego!
Gmina Krosno Odrzańskie została liderem projektu Centrum Wsparcia Doradczego na terenie powiatu 
krośnieńskiego. To nowatorska inicjatywa doradcza służącym zwiększeniu sprawności administracyjnej 
samorządów lokalnych. Pozwala nabyć i utrwalić samorządom kluczowe kompetencje diagnozowania 

potrzeb społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi.


