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Gmina Przyszłości – gala pełna niespodzianek
Krosno Odrzańskie miastem „smart”
Znamy zwycięzców Budżetu Obywatelskiego
Zamieszanie ze zmianą nazwy ul. WOP. Mieszkańcy mówią o skandalu

Ponadto w numerze:

Marek Cebula samorządowcem roku wg Tygodnika Wprost
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Drodzy Mieszkańcy, szanowni Goście odwiedzający Gminę Krosno Odrzańskie w tym wyjątkowym czasie!

Przed nami nie tylko najważniejsze święta, ale także czas spotkań i wzruszeń. Być może niewidziany dawno 
przyjaciel lub członek rodziny zawita w nasze progi wywołując tym wielką radość… Być może czas nabie-
rze wyjątkowości z powodu wspólnego Śniadania Wielkanocnego i życzeń z kimś jedynym w swoim rodza-
ju… A może będą to dla kogoś pierwsze święta np. w poszerzonym gronie rodzinnym, pierwsze dla kogoś  
Malutkiego… Kto wie, może komuś z Państwa uda się upiec pierwszego mazurka albo makowca?
Życzymy Państwu, byście takich momentów dostrzegali jak najwięcej! Każdy z nich wart jest celebrowania, 
każdy z nich to światełko rozświetlające serce i duszę. Dzielcie się miłością, przekazujcie dalej radość tak 
potrzebną w obecnym czasie. Jest milion powodów by się uśmiechnąć do drugiego człowieka. Znajdźcie 
w sobie chociaż jeden z nich, dając w ten sposób cząstkę siebie…

Burmistrz 
Krosna Odrzańskiego

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Tomasz Rogowski Marek Cebula

Rejsy statkiem Zefir w sezonie 2018

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy oraz dużo rodzinnego ciepła  
i wiosennego optymizmu na każdy dzień!
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oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer 
kwartalnika MOST. Pomimo tego, że za nami dopiero trzy 
miesiące wydarzeń było sporo.
Niewątpliwym sukcesem ostatnich tygodni jest nagroda 
Orła Wprost, którą otrzymał burmistrz Marek Cebula. Jak sam 
podkreślał – jest to wyróżnienie dla wszystkich mieszkańców 
Gminy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu samorządu.  
Na uwagę zasługuje cykl artykułów związanych z Gminą 
Przyszłości. Jak będzie rozwijać się nasz samorząd? Na czym 
polega idea „smart city”? O tym piszemy na kolejnych stro-
nach, które poświęcone są także wydarzeniom kulturalnym 
i sportowym. Istotnym elementem MOST-u są wiadomości 
dotyczące rewolucji w gospodarce odpadami. Dwa miesiące 
temu odpowiedzialność za wywóz śmieci wzięła na siebie 
miejska spółka KPWK. Wprowadzono specjalny system kon-
troli, który – jak sprawdziliśmy – już zdaje egzamin. Było to 
krok w kierunku „robienia porządków”. Polegają one także 
na stworzeniu Eko-Centrum. Jeżeli uda się na jego budowę 
pozyskać środki zewnętrzne, będzie to miejsce stawiane za 
wzór dla innych samorządów. Niestety nie obyło się także bez 
zamieszania. Chodzi o zmianę nazwy ulicy WOP. Mieszkańcy 
w drodze konsultacji wypowiedzieli się za ul. Podgórną, 
narzucono im Aleję Solidarności Krośnieńskiej. Jak zakończy 
się ten spór? Będziemy to śledzić. Zapraszamy do lektury 
oraz życzymy zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych!

Drodzy Czytelnicy,
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11 marca 2018 r. 15 stycznia 2018 r.

15 stycznia zmarł Józef Cieślak, 
radny Rady Miejskiej w latach 
1990-1998, zasłużony działacz 
społeczny, członek wielu lokal-
nych stowarzyszeń. Józef Cieślak 
urodził się w styczniu 1941 r. we 
wsi Odrzywół na kielecczyźnie. 
Ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Pińczowie oraz Oficerską Szko-
łę Radiolokacji w Jeleniej Górze. 
W latach 1975 – 1979 studiował na 
Wydziale Historycznym Wojskowej 
Akademii Politycznej w Warszawie. 
Z Krosnem Odrzańskim związany 
był od 1966 roku. Śp. Józef Cie-
ślak został pochowany na cmen-
tarzu komunalnym w Cybince. 
W ostatniej drodze towarzyszyła 
mu rodzina, przyjaciele oraz osoby, 
z którymi współpracował. 
Miał 77 lat.

11 marca 2018 r. zmarła śp. Maria 
Cechowicz-Wytrych, długoletni, za-
służony pracownik oświaty. Karierę 
zawodową rozpoczęła jako nauczyciel 
języka polskiego, języka rosyjskiego 
i historii w Szkole Podstawowej w Ko-
sierzu. Przez ponad 20 lat uczyła języ-
ka polskiego w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Krośnie Odrzańskim, była też 
wicedyrektorem tej szkoły. W latach 
1984-1992 była Radną Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, 
przewodniczyła Komisji Oświaty. Od 
2002 do 2006 r. była Radną Powiatu 
Krośnieńskiego. Pełniła też funkcję 
ławnika w Sądzie Pracy oraz wiceprze-
wodniczącą Powiatowej Rady Zatrud-
nienia. Od 1998 r. nieprzerwanie była 
Prezesem Oddziału Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Krośnie Odrzańskim.  
Miała 71 lat.
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Aleja Solidarności Krośnieńskiej 
wbrew woli mieszkańców? 

Zmiana nazw ulic to jeden z głównych tematów ubiegłego 
roku. Po tym jak radni zmienili nazwy trzynastu ulic w Krośnie 
Odrzańskim wydawało się, że wymogi ustawy dekomunizacyjnej 
zostały spełnione. Nic bardziej mylnego. Z końcem września 
do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo od 
Wojewody Lubuskiego, z którego wynikało, że „…nazwa ulicy: 
WOP wypełnia normę ustawy (…) o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitarnego (…)Wojska Ochrony 
Pogranicza były formacją wojskową wchodzącą w skład Sił 
Zbrojnych PRL, podlegały bezpośrednio kolejnym minister-
stwom w komunistycznych rządach, a do ich zadań należało 
m.in. organizowanie oraz kierowanie pracą likwidacyjną grup 
dywersyjnych, bandyckich, szpiegowskich w strefie nadgranicz-
nej, były wykorzystywane także do walki m.in. z powojennym 
podziemiem niepodległościowym”. Jej los był zatem przesą-
dzony. W swoim piśmie Wojewoda Lubuski prosił samorząd 
o przedstawienie propozycji nowej nazwy. Z uwagi na fakt, iż na 
jej przesłanie dał tylko kilka dni nie było czasu na zarządzanie 
formalnych konsultacji społecznych. Grupa radnych odwiedziła 
jednak mieszkańców ulicy WOP informując ich o planowanej 
zmianie i pytając o sugestie, uznając takie działania za obowiązek 
konsultacyjny. Po zebraniu ich opinii oraz przedyskutowaniu ich 
z Panem Jerzym Szymczakiem oraz Panem Tomaszem Strukiem 
(opiniowali wcześniejsze zmiany nazw ulic) radni Rady Miejskiej 
i burmistrz zaproponowali nazwę ulica Podgórna, która miała 
zarówno uzasadnienie historyczne (wcześniej ulica miała taką 
nazwę), jak i zwyczajowe (starsi mieszkańcy Krosna Odrzańskiego 
nazywają ulicę WOP – Podgórną). Ponadto wynika z topografii 
terenu, bowiem stanowi ona też element łączący, spajający obie 
części miasta, czyli „dolną” i „górną”. Z Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim do Wojewody Lubuskiego wysła-
no pismo wskazujące wolę osób mieszkających przy ul. 
WOP – mówi Agnieszka Czarnolewska, Sekretarz Gminy. 
Po kilku miesiącach ciszy przyszła odpowiedź, która 
wprawiła wszystkich w osłupienie. Okazało się bowiem, 
że Wojewoda Lubuski, tu cytat po zasięgnięciu opinii 
środowisk z terenu gminy Krosno Odrzańskie postanowił 
nadać niniejszej ulicy nazwę Aleja Solidarności Krośnień-
skiej. W uzasadnieniu czytamy, iż „nazwa stanowi wyraz 
obywatelskiego uznania dla wszystkich Krośnian, którzy 
brali udział w formowaniu zmian ustrojowych w 1980 
roku.(…) Jednocześnie nazwa ta nawiązuje do pisma 
związkowego Solidarność Krośnieńska wydawanego 
w latach 80-tych”. Mieszkańcy ul. WOP nie kryją oburze-
nia, zastanawiając się kto jest winien temu zamieszaniu. 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula odpowiada 
krótko – ze mną nikt nazwy Aleja Solidarności Krośnień-

skiej nie konsultował. Z Urzędu wyszła propozycja zgodna z wolą 
mieszkańców, czyli Podgórna. Co to zatem za „grupa”? W jednym 
z wywiadów radiowych poseł Jacek Kurzępa powiedział, że 
wniosek o nadanie nazwy Aleja Solidarności Krośnieńskiej zło-
żyły do wojewody środowiska prawicowe. Potwierdza to jedna 
z lokalnych gazet, która ustaliła, że zrobił to komitet terenowy 
Prawa i Sprawiedliwości, a impuls do działania dał jeden z by-
łych mieszkańców miasta, który wyemigrował z niego w okresie 
stanu wojennego. Jak widać inne „środowiska” podjęły decyzję 
za nas – mówi zastępca burmistrza, Grzegorz Garczyński. Nie 
mamy nic przeciwko osobom, które były działaczami krośnień-
skiej Solidarności. Ubolewam jednak nad tym, że na skutek 
polityków PiS podjęto decyzje, która absolutnie nie bierze pod 
uwagę opinii mieszkańców ul. WOP – dodaje. Oburzony jest 
także Przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Rogowski, który 
podkreśla, że Gmina Krosno Odrzańskie wykonała zadania jakie 
narzucił ustawodawca, w najbardziej demokratyczny sposób, 
jaki można sobie wyobrazić, czyli poprzez konsultacje społeczne. 
Dowodem na to, że głos mieszkańców miał decydujący wpływ 
przy podejmowaniu decyzji jest ulica Armii Czerwonej. Mimo, 
że komisja zaproponowała najpierw nazwę Armii Krajowej, po 
szerokim odzewie społecznym, zmieniła rekomendację, a na-
stępnie nazwę na „Wakacyjną”, przypomina. 
Nazwa Aleja Solidarności Krośnieńskiej obowiązuje od 15 marca. 
Radni zapowiedzieli, że będą ponownie rozmawiać z miesz-
kańcami ul. WOP, by dowiedzieć się co sądzą o nowej nazwie 
i decyzji Wojewody Lubuskiego podjętej wbrew ich woli. Po 
przeprowadzonych konsultacjach, Rada Miejska rozważy skie-
rowanie skargi do sądu administracyjnego.

Skandal mówią mieszkańcy. Nie będzie ulicy WOP. Nie będzie także Podgórnej. Będzie Aleja Solidarności Krośnieńskiej. 
Taką decyzję podjął Wojewoda Lubuski. Jak podają media, uczynił to na wniosek lokalnego komitetu terenowego Prawa 
i Sprawiedliwości. Zacznijmy jednak od początku.

Lokalny tygodnik w ostrych słowach krytykuje nadanie nazwy 
„Aleja Solidarności Krośnieńskiej”. Temat bulwersuje krośnian.
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Organizatorzy podkreślają, że Orły to nagroda dla tych, którzy 
wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz 
kraju. Dla osób, które na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie 
tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru 
decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą 
kształt dzisiejszej Polski. 
Jacek Pochłopień, Redaktor Naczelny Wprost uzasadniając nagro-
dę dla Burmistrza Cebuli, powiedział, że w Krośnie Odrzańskim, 
które jest w przełomowym momencie swojego rozwoju ze względu 
na realizowaną w mieście inwestycje, dużo się dzieje, nie tylko 
na niwie gospodarczej. Podkreślał, że w dobie dużej konkurencji 
między gminami niełatwo pozyskać inwestorów. Przedsiębior-
cy szukają miejsc, gdzie po stronie władz jest zrozumienie ich 
potrzeb, w nowej historii Krosna Odrzańskiego jest to milowy 
krok – mówił. 
Pochwał pod adresem burmistrza Cebuli nie szczędził także 
prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. - Marek Cebula jest 
jednym z najlepszych samorządowców, jakiego znam. Dzięki 
niemu Krosno Odrzańskie wyszło z cienia, doskonale widzę 
jego zaangażowanie, także jako wiceprezesa w pracach Zrze-
szenia Gmin Województwa Lubuskiego – podkreślał prezydent 
Tyszkiewicz. 

O zasługach dla regionu, dzięki pracy na rzecz swojego samo-
rządu mówiła za to Marszałek Elżbieta Anna Polak. - Ogrom 
pracy włożony w rozbudowę Krosna to także ważny element 
rozwoju województwa. Nawiązując do wysokiej skuteczności 
w realizacji celów gratulacje burmistrzowi Cebuli składał także 
Robert Paluch, Wicewojewoda Lubuski. 
Krosno Odrzańskie rozwija się w dynamicznym tempie, od kilku 
lat Gmina staje się nowoczesnym samorządem, który zrobił 
ogromny postęp w wielu dziedzinach życia gospodarczego, 
społecznego. Czy pójdzie za ciosem? Wg Marcina Janickiego, na-
bywcy gruntów na strefie przemysłowej, uhonorowanego Orłem 
Wprost w kategorii „Przedsiębiorca Roku”, boom inwestycyjny 

dopiero przed nami. - Większa część strefy została już zabudo-
wana, ale już trzeba myśleć o kolejnych terenach. Współpraca na 
linii urząd-inwestor była wzorcowa, dzisiaj liczą się detale, a te 
w Krośnie Odrzańskim są dopracowane perfekcyjnie i dlatego 
jestem spokojny o przyszłość – zaznacza przedsiębiorca. 
Marek Cebula, wzruszony nagrodą, podczas krótkiego przemówie-
nia podkreślał rolę mieszkańców w tworzeniu „Małej Ojczyzny”, 
jaką jest gmina Krosno Odrzańskie. Podziękował zespołowi, bez 
którego słowo „Sukces” nie mogłoby być pisane przez wielkie „S”. 

Wspomniał także o tym, że kluczem do jego osiągnięcia jest 
wypracowywanie rozwiązań długofalowych, posiadanie planu 
akceptowanego przez lokalną społeczność i realizacja celów, 
krok po kroku. 

Orzeł tygodnika Wprost trafił do Krosna 
Odrzańskiego

Krosno Odrzańskie wzorem prężnie rozwijającego się samorządu, gdzie jest doskonały klimat dla przedsiębiorców. Gmina, 
która ma szansę osiągnąć sukces inwestycyjny wzorem np. Nowej Soli. Samorząd doskonale zarządzany, w którym dopra-
cowane są wszystkie detale. Takich opinii pod adresem Gminy nie szczędzono podczas gali wręczenia Orłów Tygodnika 
Wprost. Jedną ze statuetek został nagrodzony burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula. 

Burmistrz Marek Cebula samorządowcem roku

Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które 
otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od Instytu-
tu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej 
codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można 
wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na 
rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa 
Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby 
emigracyjnego rządu polskiego. 
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Nagroda w prestiżowym konkursie 
„Orły Wprost” daje poczucie za-
dowolenia?
Nazwałbym to raczej mobilizacją do 
jeszcze bardziej wytężonej pracy. Je-
stem człowiekiem, który widząc efek-
ty podejmowanych działań, znajduje 
w sobie coraz to nowe pokłady ener-
gii. Tak też jest tym razem. Dodam, 
że na równi z „Orłem Wprost” słowa 
gratulacji ze strony mieszkańców są 
dla mnie niezwykle ważne. Ja i mój 
zespół pracujemy dla całej społecz-
ności. Zdaję sobie sprawę, że sporo 
zadań jeszcze do wykonania, ale od 
kilku ładnych lat udowadniamy, że je-
steśmy skuteczni i dobre planowanie 
oraz konsekwentna realizacja celów 
są kluczem do sukcesu. 

Wielokrotnie, podczas spotkania 
„Gmina Przyszłości” podkreślał 
Pan zaangażowanie i udział miesz-
kańców w wypracowywanym suk-
cesie…
To jest niezwykle istotne i nie byłoby 
powodzenia w wielu dziedzinach 
życia samorządu, gdyby nie wspólne 
działanie. Podsumowując ubiegłe 
dwanaście miesięcy wielokrotnie zwracałem uwagę na elementy 
współpracy. Tak było m.in. w przypadku walki o obwodnicę. 
Wspólnie wydeptywaliśmy ścieżki, które doprowadziły nas do 
realizacji ważnego kamienia milowego. Przypomnę, że w 2015 
roku udało się wpisać obwodnicę do programu budowy dróg, 
kilka miesięcy temu wyłoniono wykonawcę dokumentu o nazwie 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami 
Koncepcji Programowej. Powiększył się budżet inwestycji dzięki 
dodatkowym pieniądzom. Jesteśmy coraz bliżej ukoronowania 
starań podejmowanych od 1998 roku przez trzech burmistrzów 
Krosna Odrzańskiego. Doskonałym przykładem na współpracę 
i zaangażowanie mieszkańców oraz służb jest pomoc po przejściu 
orkanu Ksawery. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, za co 
dziękowałem i teraz także powtarzam, że istotą samorządu jest 
wspólnota, która zostaje poddana egzaminowi m.in. podczas 
takich prób. Zaangażowanie mieszkańców widać także podczas 
głosowania w Budżecie Obywatelskim, budujemy świadome 
swoich praw społeczeństwo m.in. dzięki Funduszowi Sołeckie-
mu oraz Inicjatywom Lokalnym. Jestem wielkim orędownikiem 
aktywnego udziału mieszkańców w kształtowaniu wspólnej, 
samorządowej rzeczywistości.

Sprawdza się tutaj powiedzenie, „czym skorupka za mło-
du nasiąknie…”
To bardzo ważne, z punktu widzenia Gminy. Czy ktoś dzisiaj 
zastanawia się jak i przez kogo będzie budowany nasz samorząd 
za 10, 20 lub 30 lat? Ja o tym myślę. Gmina Krosno Odrzańskie 
jest w budowie, krok po kroku realizujemy zamierzone cele, 
tworzymy nie tylko środki trwałe, ale także budujemy naszą 
przyszłość inwestując w kolejne pokolenia – najlepszych staram 
się motywować stypendiami, uczymy młodzież samorządności 
poprzez Młodzieżową Radę Miejską, staramy się wyposażać 
szkoły w najnowsze zdobycze techniki, dziękuję pedagogom 
za zaangażowane i poświęcenie w pracy, która wymaga wielu 
wyrzeczeń. Najlepszym dowodem na to, że mamy powody do 
dumy są sukcesy młodych siatkarzy i piłkarzy. Mamy swoich 
wychowanków, a należy przypomnieć, że piłkarska Tęcza w ubie-
głym roku awansowała do IV ligi i jako beniaminek radzi sobie 
niezwykle dobrze. Nie potrzebujemy armii zaciężnej, trener, 
zarząd, sztab szkoleniowy i sami piłkarze – to „nasze chłopaki”. 
Także siatkarscy juniorzy pokonują kolejne szczeble Mistrzostw 
Polski. Trzymam kciuki za ich kolejne osiągnięcia. 

Społeczeństwo na miarę sukcesu
Gmina Krosno Odrzańskie – nowoczesny samorząd, w którym impulsy rozwojowe często pochodzą od samych mieszkańców. 
Ta „mała Ojczyzna” dla ponad osiemnastu tysięcy ludzi, jest przestrzenią działania w ramach instytucji, organizacji, grup 
społecznych i jednostek, umożliwiającą wolną debatą na temat wartości składających się na wspólne dobro, ścieraniem 
się różnych poglądów oraz dobrowolną aktywnością opartą na współdziałaniu. To tutaj realizowane są działania wpisujące 
się w budowę społeczeństwa obywatelskiego, dzięki czemu udaje się osiągać sukcesy zarówno na polach publicznych, 
jak i gospodarczych, oświatowych i rekreacyjnych. Takie działania przynoszą efekty. Stopniowo, zgodnie z założonym 
harmonogramem, krok po kroku i przede wszystkim wspólnie realizujemy założone cele – te słowa jak mantrę powtarza 
burmistrz Krosna Odrzańskiego. Jak wygląda ciąg dalszy planu na rozwój gminy? O recepcie na wspólny sukces rozma-
wiamy z Markiem Cebulą.
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Sport, rekreacja, kultura, rozrywka – to w gminach „na 
dorobku” często elementy, które idą na bok, ponieważ są 
większe potrzeby…
Nie u nas. Mimo konieczności zaciskania pasa, co miało miejsce 
po 2010 roku (wówczas Krosno Odrzańskie było jedną z najbar-
dziej zadłużonych gmin w województwie lubuskim), nie zapo-
minaliśmy nigdy o wspomnianych dziedzinach. Przypomnę,  
że wybudowaliśmy kręgielnię i kort do squash`a, powstały 
place fitness oraz zabaw, odnowiliśmy infrastrukturę sportową, 
realizujemy projekty kulturalne, stworzyliśmy Rybobranie – jedną 
z największych imprez plenerowych województwa lubuskiego, 
kontynuujemy Festiwal Jadwigensis, tradycje średniowieczne 
kultywujemy poprzez Turniej Rycerski, wizytówką Gminy jest 
także Święto Karpia, a możemy się też chwalić dożynkami. W tym 
roku odbędą się w Czarnowie. Już dzisiaj na nie zapraszam. 

Kto wyznacza cele, o których Pan wspominał?
Sami mieszkańcy. 

W jaki sposób?
Służą do tego m.in. konsultacje. Dwa lata temu, podczas two-
rzenia strategii rozwoju gminy zapytaliśmy mieszkańców o to, 
jakie są ich oczekiwania. Jako najważniejsze wskazali wówczas: 
budowę obwodnicy, remonty dróg, odnowienie promenady, 
rozwój przedsiębiorczości oraz stworzenie żłobka. O obwodnicy 
już mówiłem, przebudowę promenady powinniśmy zacząć w tym 
roku – chciałbym, żeby była to wizytówka Krosna Odrzańskiego 
będąca magnesem dla turystów. Wielkim sukcesem jest po-
zyskanie pieniędzy na budowę żłobka. Z ogromną radością 
zapowiadam, że na przełomie tego i przyszłego roku powstanie 
obiekt, którego brakowało od wielu lat. Prawie 70 maluchów 
znajdzie miejsce w budynku przy ul. Piastów. 

Wyznacznikiem sukcesu pozostaje jednak gospodarka, in-
frastruktura, rozwój to m.in. udział inwestycji w budże-
cie samorządu…
Dlatego w tym roku mamy rekordowo dużą część przeznaczoną 
na działania inwestycyjne. To 21%. Dodatkowo cały czas staramy 
się pozyskać jak najwięcej pieniędzy z zewnątrz. Dofinansowanie 
unijne po 2020 roku nie będzie już tak duże. Korzystamy z niego 
teraz i dlatego m.in. wyemitujemy obligacje samorządowe,  
by uzyskane dzięki temu środki zainwestować we wkłady własne. 
Z każdej jednej włożonej złotówki możemy otrzymać siedem 
kolejnych. Nieodpowiedzialnością byłoby nie skorzystać z ta-
kiego prezentu. W ubiegłym roku podpisaliśmy wiele umów 
na realizację kluczowych zadań. Obecnie w realizacji jest ich 
dziewięć na łączną kwotę ok. 23,5 mln zł. 

Gminy rozwijają się przede wszystkim dzięki nowym inwesty-
cjom gospodarczym i stwarzanych w nich miejscom pracy...

Zdawałem sobie z tego sprawę od początku mojej pracy w sa-
morządzie. Gdy zostałem burmistrzem, od podstaw zacząłem 
tworzyć markę Gminy. Realizowaliśmy projekt gospodarczy, 
odbyliśmy setki spotkań promocyjnych, odwiedziliśmy dzie-
siątki konferencji i targów, stworzyliśmy profesjonalny system 
obsługi inwestora i dało to efekt. „Jest, mamy to” – powtarzam 
te słowa, bo udało się. Od lat 70-tych ubiegłego stulecia nie 
było w Gminie tak wielkiej inwestycji – na strefie przemysłowej 
budowana jest jedna z największych hal w Lubuskiem. Ponad 
40 ha pod dachem, a znajdzie tam pracę kilkaset osób. 

Jeśli chodzi o inwestycje gminne, jakie są plany na ten rok 
i kolejne lata?
Finanse mamy doskonale zaplanowane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. W ubiegłym roku udało się podpisać umowy na 
rewitalizację Parku Tysiąclecia, po zakończeniu prac będzie to 
jeden z najładniejszych parków w zachodniej części Polski. Tereny 
zielone, w tym nadodrzańska skarpa, staną się wzorcowym pro-
jektem odnowy biologicznej. Udało się też wyłonić wykonawcę 
prac związanych z pierwszym etapem rewitalizacji Dolnego 
Miasta – mowa o ulicy Pocztowej i adaptacji budynku na osiem 
mieszkań socjalnych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie miesz-
kańców – stawiamy nowoczesne oświetlenie typu LED wzdłuż 
ulic – najpierw Chrobrego, a teraz czekamy na pozwolenie od 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na usytuowanie 
nowoczesnych lamp wzdłuż ulicy Poznańskiej. Wspomniana 
rekreacja i czas wolny „potrzebują” obiektów – w Starym Ra-
duszcu wybudujemy świetlicę, w Krośnie Odrzańskim powstanie 
nowoczesna mediateka. Nie należy jej kojarzyć z „wypożyczalnią” 
lub biblioteką. Będzie to miejsce spotkań, wymiany poglądów, 
realizacji wielu społecznych projektów. Kilka miesięcy temu do 
moich drzwi zapukała grupa krośnieńskiej młodzieży. Przynieśli 
ze sobą projekt tzw. stacji street workout i prośbę o realizację 
pomysłu. Zaimponowali mi tym – to właśnie jest przejaw aktyw-
ności i obywatelskiej postawy. Sprzęt został już zamontowany 
na Placu Unii Europejskiej. Każda rodzina w gminie Krosno 
Odrzańskie – począwszy od maluchów, skończywszy na seniorach 
musi mieć komfort rozwoju nie tylko zawodowego ale i spędzania 
wolnego czasu. W tym roku uruchomimy tak oczekiwany Klub 
Seniora w budynku po byłym OHP.

To będzie bardzo pracowity rok, jaki wpływ na realizację tylu 
projektów będzie miała kampania wyborcza?
Nie będzie, ponieważ krok po kroku realizujemy zaplanowane 
cele. Nie może być przestoju, każdy tydzień, miesiąc opóźnienia 
może spowodować wiele problemów ponieważ zadania są od 
siebie uzależnione. To trochę jak układanka domina – poukładali-
śmy wszystko bardzo precyzyjnie, jeden „niezrealizowany” klocek 
może „położyć” pozostałe. Nie możemy sobie na to pozwolić.

Dziękuję za rozmowę
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Gmina 
Przyszłości 
pełna 
niespodzianek
Kilkaset osób w hali, w krótkim czasie przedstawienie wielu 
istotnych założeń z punktu widzenia mieszkańca Gminy, ak-
ceptacja dla planów przedstawionych przez burmistrza Marka 
Cebulę  – tak można w skrócie opisać wydarzenie, które na 
stałe wpisało się w kalendarz imprez Krosna Odrzańskiego. 
Mowa o gali „Gmina Przyszłości”.

Zadanie, które wydawało się w założeniach karkołomne – zostało 
zrealizowane.  Do ostatniej chwili organizatorzy mieli wątpli-
wości, czy uda się zorganizować spotkanie, podczas którego 
w dynamiczny sposób zostaną przedstawione: podsumowanie 
mijających dwunastu miesięcy i plany na kolejne lata, wyniki 
Budżetu Obywatelskiego i historia współpracy z miastami part-
nerskimi oraz zapowiedź Rybobrania. W czwartkowy wieczór 
zgromadzeni widzowie nie mieli jednak wątpliwości, że cel ten 
został osiągnięty. Festiwal zmieniających się jak w kalejdoskopie 
projekcji, praktyczne informacje połączone ze spektakularną 
aranżacją audiowizualną, popisowe wystąpienia, interaktywny 
kontakt z widzem, pokaz fajerwerków i wreszcie koncert Alek-
sandry Szwed. Kilkaset osób, które zasiadły w hali sportowo-
-widowiskowej nie kryło zadowolenia bowiem takiej gali nie 
powstydziłyby się dużo większe ośrodki miejskie. Do takiego 
stylu organizatorzy już przyzwyczaili krośnian. Nowością było 
wykorzystanie specjalnego systemu umożliwiającego kontakt 
prowadzących z gośćmi, którzy mogli odpowiadać na pytania 
i wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących m.in. 
zasilenia budżetu poprzez emisję obligacji. 85 % głosujących 
odpowiedziało TAK, wyrażając w ten sposób aprobatę dla planów 
związanych z realizacją projektów unijnych, na które potrzebny 
jest tzw. „wkład własny”. Jak podkreślał burmistrz Marek Ce-
bula, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych pozwala  
na realizację wielu potrzebnych inwestycji. 
W tym roku spotkanie zostało podzielone tematycznie. Podsu-
mowano ostatnie kilkanaście miesięcy, wytyczono cele na lata 
kolejne, przedstawiono ideę „smart city”, opowiedziano o współ-
pracy partnerskiej ze Schwarzheide, zaprezentowano gwiazdy 
Rybobrania, ogłoszono wyniki Budżetu Obywatelskiego. O tym 
wszystkim piszemy w osobnych artykułach. Przede wszystkim 
podkreślano jednak aktywność mieszkańców oraz ich zaanga-
żowanie w życie samorządu. A ci, którzy uczestniczyli w „Gminie 
Przyszłości” byli pod wrażeniem przebiegu uroczystości, czemu 
dali wyraz w mediach społecznościowych.

Komentarze na Facebook`u
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...Dawno nie mieliśmy okazji  
uczestniczyć w wydarzeniu o takiej 
dynamice. Duży ładunek informacji 

podany w niezwykle przystępnej, a jed-
nocześnie nacechowanej dużym pozio-

mem ekspresji, formie. Bardzo dobrze 
przygotowany scenariusz i błyskotliwe 

wykonanie – to nie może przejść  
niezauważone...

Andrzej Mogielnicki, 
Prezes Zarządu EastWave - generalnego 
wykonawcy inwestycji na krośnieńskiej  

strefie przemysłowej

#
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Efekty jednego z najważniejszych głosowań w gminie ogłoszono 
podczas gali Gmina Przyszłości. Wyniki, utrzymywane w tajemnicy 
do ostatnich chwili elektryzowały wielu mieszkańców zaangażo-
wanych w tę formę partycypacji społecznej. Trzeba zaznaczyć, 
że w głosowaniu udział wzięło ponad 43% uprawnionych. Pro-
wadzący tę część gali Tomasz Rogowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, ogłaszając kolejne miejsca nie 
miał wątpliwości, że zaangażowanie mieszkańców jest wynikiem 
wprowadzanej w Gminie idei społeczeństwa obywatelskiego. 
W tym roku o maksymalnie 100 tys. złotych walczyło jedenaście 
zadań (wszystkie przedstawiamy w tabeli). Pula do podziału 
wynosiła 300 tys. zł. Leszek Fijałkowski, sołtys z Osiecznicy 
z ogromną radością przyjął wynik głosowania na projekt budowy 
placu zabaw. Ten plac, który mamy nie spełnia już wymogów 
nowoczesności, nasze dzieci będą miały miejsce do zabaw 
z prawdziwego zdarzenia – podkreślał. Urządzenia do ćwiczeń dla 
dorosłych staną w Łochowicach, Kamieniu, Retnie, Szklarce Rad-
nickiej, Chojnie, Gostchorzu i Brzózce. O wypracowanym 
modelu współpracy między mieszkańcami miejscowości 
mówił inicjator zwycięskiego projektu– Robert Narkun. 
Kluczem do sukcesu jest odpowiedni plan, wyjście do 
mieszkańców, przekonanie do pomysłu i żmudna praca 
związana ze zbieraniem podpisów. Jest to sprawdzony 
przepis, który przynosi efekty. Sołtys Gostchorza, Ewa 
Klepczyńska opowiadając o pomyśle zaznacza, że w ten 
sposób chciała zrealizować projekt dla seniorów, którym 
potrzebna jest aktywność fizyczna. Już zapowiada, że bę-
dzie organizować wspólne ćwiczenia. Drugi etap budowy 
bezpiecznej nawierzchni placu będzie realizowany przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Wiesława Kołarzyk, dyrektor 
Zespołu Szkół była pełna obaw, czy uda się w tym roku 
stanąć „na pudle”. Jest to kontynuacja ubiegłorocznych 
prac, a biorąc pod uwagę zwiększenie puli finansowej na 
każde z zadań, uda się zrobić na pewno o wiele więcej – 
cieszyła się dyrektor Kołarzyk. 
Wielkim orędownikiem idei współuczestnictwa miesz-
kańców w podziale środków budżetowych jest Senator 
RP, Waldemar Sługocki, który podczas gali gratulował 
mieszkańcom aktywności w różnych elementach życia 
społecznego. 

Przypomnijmy, że w momencie wprowadzania w Gminie Bu-
dżetu Obywatelskiego (2013 r.) Krosno Odrzańskie znajdowało 
się w gronie zaledwie 2 % samorządów, które podjęły się tego 
zadania. Z każdej edycji wyciągane są wnioski. W tym roku do 
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wpłynęło 7385 ankiet do 
głosowania, jednak w procesie weryfikacji ustalono, że 1071 
głosów było zdublowanych bądź nieważnych (błędny PESEL, 
brak danych lub podpisu, miejsce zamieszkania poza Gminą 
Krosno Odrzańskie). Liczba odrzuconych ankiet do głosowania 
była w tym roku wyjątkowo duża - mówi Anna Januszkiewicz, 
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miasta, która pracuje przy budżecie partycypacyjnym od samego 
początku. Szczególnie tych zdublowanych – dodaje. To poka-
zuje, że mieszkańcy nie zawsze świadomie wybierają zadania, 
a głosowania zamienia się w swoisty „wyścig” – przyznaje, zapo-
wiadając, iż przyszłoroczna edycja poprzedzona będzie dyskusją 
i konsultacjami o kształcie tej inicjatywy w latach kolejnych.

Budżet Obywatelski w gminie Krosno 
Odrzańskie rozstrzygnięty

1222 głosy potrzebne były żeby wygrać tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego. Żeby trafić do czołowej trójki 
konieczne było zebranie 891 głosów poparcia.

Nazwa zadania Liczba 
głosów

Orientacyjny 
koszt

1. Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Osiecznica, 
Stary Raduszec, Nowy Raduszec, Strumienno, Chojna. 1222 100.000,00

2. Budowa placów fitness w miejscowościach Łochowice,  
Kamień, Retno, Szklarka Radnicka, Chojna, Gostchorze, Brzózka. 1069 100.000,00

3.
Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed budynkiem 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół  
w Krośnie Odrzańskim – etap II.

891 100.000,00

4.
Budowa dróg gminnych w miejscowościach Czarnowo od nr 100 
do nr 8 i Wężyskach wzdłuż cmentarza od dz. nr 358/1 do dz. nr 
493/4 - etap I.

876 100.000,00

5. Amfiteatr - nowe siedziska. 558 100.000,00

6.
Budowa chodnika w miejscowościach Marcinowice od nr 43 do 47 
(ok. 200 m), Bielów od nr 12 w kierunku nr 10 (ok. 200 m),  
Radnica od nr 147 do nr 151 (ok. 200 m).

512 100.000,00

7. Powstanie nowego placu zabaw na terenach zielonych  
przy Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim. 464 100.000,00

8.
Ulica Kościelna w Krośnie Odrzańskim estetyczna, higieniczna - 
zagospodarowanie kontenerów na odpady, remont chodnika  
i muru okalającego podwórka oraz jezdni - etap I.

242 100.000,00

9. Naprawa i rewitalizacja drogi gminnej w Krośnie Odrzańskim  
na odcinku od ul. Słubickiej w kierunku budynku nr 27 a. 218 70.000,00

10. Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy blokami przy ul. 
Poznańskiej 39, 43 i 45 w Krośnie Odrzańskim (dz. nr 645/83). 173 100.000,00

11. Modernizacja i wyłożenie parkingu przy ul. Poprzecznej od strony 
ul. Wakacyjnej polbrukiem wraz z montażem oświetlenia. 89 75.000,00
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Smart CityIdea „smart city” coraz częściej wprowa-
dzana jest w nowoczesnych miastach. 
Nowatorski pomysł nastawiony jest  
na to, by gminy były zarządzane w spo-
sób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny 
i efektywny. Żyjemy w czasach, w których 
rozwój innowacyjnych technologii, w tym 
przede wszystkim tych informatycznych 
i komunikacyjnych, pozwala na znaczne 
podniesienie standardu życia mieszkań-
ców. 

Serwery - serce całego systemu 
informatycznego

Przed polskimi miastami stoi wiele wyzwań związanych z po-
konywaniem przeszkód rozwojowych. Ułatwieniem ma być 
wprowadzanie rozwiązań z szerokiego spektrum najnowocze-
śniejszych technologii. Krosno Odrzańskie nie pozostaje w tyle, 
i również aspiruje do miana „smart city”. W jaki sposób? Grzegorz 
Garczyński, zastępca burmistrza wyjaśnia, że świadczą o tym 
realizowane inwestycje, m.in. ta, związana z montażem nowocze-
snego oświetlenia typu LED. Na 2500 lamp w gminie, już prawie 
10 % działa w tej technologii. W tym roku stanie kolejne 250 
sztuk. Ale to nie wszystko - przygotowana infrastruktura umożli-
wia sterowanie, programowanie i kontrolę obiektów. Kolejnym 
przełomem jest zdalny odczyt wodomierzy – zadanie zostanie 
zrealizowane przez spółkę KPWK, a zakłada przygotowanie  
e-usług dla mieszkańców oraz wymianę ponad 3300 urządzeń po-
miarowych. Ideę inteligentnego samorządu zaimplementowano 
także do gospodarki odpadami. Specjalne czipy w kontenerach, 
zdalna kontrola odbioru śmieci, system GPS - wszystko to jest 
już faktem. Prawdziwa rewolucja dokonuje się w monitoringu 
miejskim. Dotychczasowy system oparty na analogowych ka-
merach nie sprawdził się. Niewyraźny obraz z takich urządzeń 
nie spełniał oczekiwań. W tym roku na ulicach miasta pojawią 
się czterdzieści dwie cyfrowe 
kamery HD, które nagrają 
obraz w wysokiej rozdziel-
czości. Inteligentne miasto, 
to miasto bezpieczne – pod-
kreśla Grzegorz Garczyński. 
Zarządzanie „smart” to 
także ekologia. W planach 
jest zasilane gminnych jed-
nostek – przedszkoli, szkół 
i hali sportowej – za pomo-
cą paneli fotowoltaicznych. 
Jest to rozwiązanie nie tylko 
ekologiczne, ale i oszczędne. 
Największa farma fotowol-
taiczna ma powstać przy 
oczyszczalni ścieków. 
W XXI wiek weszła także 
oświata – od kilku lat reali-
zowany jest projekt zwią-

zany z wprowadzaniem do szkół nowoczesnych technologii. 
Trzysta osiemdziesiąt laptopów trafiło do uczniów, w klasach 
są czterdzieści trzy tablice interaktywne, działają elektroniczne 
dzienniki i sekretariaty. Jednym z najważniejszych elementów 
inteligentnego miasta będą e-usługi. Obecnie w fazie testowej 
jest przedsięwzięcie za ponad 2,5 mln zł. Wdrożone zostanie 
oprogramowanie umożliwiające mieszkańcom złożenia deklaracji 
na wywóz odpadów komunalnych lub rejestrację dzieci do szkół 
i przedszkoli. Co ważne – nie trzeba będzie chodzić do urzędu, 
by sprawdzić na jakim etapie jest dana sprawa. Po zalogowaniu 
(każdy mieszkaniec będzie mieć możliwość założenia specjalnego 
e-konta) udostępniane będą decyzje w formie elektronicznej, 
a na życzenie realizowane będzie powiadamianie SMS o zała-
twionej sprawie, zaległościach lub innych sprawach urzędowych. 
W ramach e-usług będzie też działać moduł „usterka”, który 
daje możliwość zgłoszenia awarii, uszkodzenia infrastruktury 
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Uruchomione zostanie 
także internetowe glosowanie w ramach kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. – Rozwiązania te mają zaoszczędzić czas naszym 
petentom oraz umożliwić im kontakt z Urzędem z dowolnego 
miejsca i w dowolnym czasie dodaje Grzegorz Garczyński. 
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Impreza z ikrą? Rybobranie 
w nowej odsłonie!
Relaks nad wodą, specjalna, bezpłatna strefa kreatywnej zabawy dla dzieci, strefa 
chill out z leżakami, złota rybka spełniająca życzenia, koncert Maryli Rodowicz, 
Afromental, wielkie gotowanie, pokazy Karola Okrasy, wirtualne okulary, wioska 
selfie, rejsy statkiem, skoki przez płotki, dźwiganie suma i potańcówka. Weekend 
9 -10 czerwca będzie wyjątkowym czasem w porcie nad rzeką Odrą! 

NOWA FORMUŁA. Rybobranie to nie tylko emocje, zabawa i wspa-
niałe koncerty gwiazd, ale również wydarzenia i akcje przygoto-
wane przez Organizatorów wraz z Partnerami i Sponsorami na 

długo przed samą 
imprezą. Panie 
będą się zmie-
niać podczas Me-
tamorfozy z Ikrą, 
która rozpocz-
nie się 21 mar-
ca, a najmłodsi 
uczestnicy już 
teraz mogą zbie-
rać pieczątki do 
Paszportu Rzeki 
Odry. Można go 
odebrać w Urzę-
dzie Miasta. Służy 
do kolekcjono-

wania pieczątek, a przy okazji do nauki, m.in. tego, jakie 
gatunki ryb pływają w Odrze. 16 zgromadzonych pieczątek 
(z czego ostatnie do zdobycia na samym Rybobraniu) będą 
przepustką do odebrania upominku w bezpłatnej strefie 
atrakcji dla dzieci nazwanej FABRYKĄ PRZYGÓD. Rybobranie 
2018 - z nową oprawą wizualną i przestrzenią, w której spotkamy 

więcej ryb, które będziemy mogli zjeść, zobaczyć lub zdobyć 
jako pamiątkę.

NOWA ORGANIZACJA. Tegoroczna edycja Rybobrania angażuje 
nie tylko lokalne przedsiębiorstwa, ale tak-

że samych mieszkańców. Wiele 
prywatnych osób wnosi swoje 
umiejętności, wiedzę albo zwy-
czajnie pomaga - udostępnia swo-
je zasoby, pożycza, podpowiada 
lub robi coś za uśmiech. Cieszymy 
się i dziękujemy za postawę zo-
rientowaną na współpracę, dzięki 
której łączymy siły i sprawiamy, 
że niemożliwe staje się możliwe! 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO. Zachęcamy do 
odwiedzania strony wydarzenia 
www.rybobranie.com oraz profilu 
na FB, gdzie piszemy o kolejnych 
niespodziankach. W mediach spo-
łecznościowych relacjonujemy rów-
nież przebieg Metamorfozy z Ikrą 

i publikujemy ważne informacje o Rybobraniu! 
Do zobaczenia 9 i 10 czerwca w porcie rzecznym! 

Maryla 
Rodowicz

Karol
Okrasa
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Żłobek wraca do Krosna Odrzańskiego
Na tę wiadomość rodzice maluchów z gminy 
Krosno Odrzańskie czekali wiele lat. Były 
zapowiedzi, plany, teraz czas na działanie. 
Jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji 
w Krośnie Odrzańskim będzie realizowana już 
w tym roku. Mowa o żłobku, który pomieści 
sześćdziesięcioro ośmioro dzieci. 

O tym, że w Krośnie Odrzańskim piszą dobre 
projekty i umieją sięgać po pieniądze zewnętrzne 
wiadomo nie od dzisiaj. Kolejne zdobyte środki 
pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, a dokładniej z programu Maluch +. 
Gmina Krosno Odrzańskie otrzymała największą 
dotację w województwie lubuskim z Modułu I, dzięki czemu 
projekt o łącznej wartości blisko 1,5 mln zł doczeka się realiza-
cji. W ramach inwestycji zostaną przygotowane trzy oddziały 
żłobkowe w istniejącym obiekcie Przedszkola nr 3. Inwestycja 
polegać będzie na dobudowaniu nowej klatki schodowej wraz 
z windą i wózkarnią, przebudowie pomieszczeń w środku obiektu 
oraz dobudowaniu od strony zachodniej 2 nowych oddziałów. 
Sfinansowana zostanie również termomodernizacja i kotłownia. 
Prace zaplanowano przy założeniu nie przerywania działalności 
placówki. W ciągu najbliższych tygodni będą trwały prace nad 
dokumentacją budowlaną, a następnie zostanie ogłoszony 
przetarg. 

Sam projekt jest osadzony w szerszych ramach społecznych – 
komentuje burmistrz Marek Cebula. Od lat powtarzamy, że dany 
region jest interesujący dla przedsiębiorców, czy też mieszkańców 
tylko wtedy, gdy zapewnia odpowiednie warunki okołobizne-
sowe. To nie tylko atrakcyjne tereny inwestycyjne w przypadku 
nowych przedsięwzięć, ale również zaspokojenie potrzeb ludzi. 
A te związane są m.in. z szerokim spektrum możliwości, jakie daje 
samorząd. Burmistrz wymienia tutaj stopniową, krok po kroku, 
realizację zapowiadanych projektów. Miejsca umożliwiające 
atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, wprowadzanie nowocze-
snych rozwiązań informatycznych, oświata na coraz wyższym 
poziomie, a przypadku żłobka możliwość pozostawienia małego 
dziecka pod dobrą opieką – wszystko to wpływa na komfort 
życia mieszkańców i aktywizację zawodową rodzica, który do 
tej pory musiał zostawać w domu ze względu na konieczność 
opieki nad maluchem. 
Należy dodać, że umiejscowienie nie jest przypadkowe - pozwoli 
to na łagodne przejście najmłodszych z systemu opieki nad 
dziećmi do lat 3, do wychowania przedszkolnego, gdyż będą 
one mogły kontynuować wychowanie w przedszkolu. Zmniej-
szy to zarówno stres rodziców, jak i dzieci uczęszczających do 
obu placówek.
Prowadzenie żłobka i tym samym utrzymanie projektu będzie 
zadaniem własnym gminy. Wszelkie koszty związane z utrzy-
maniem budynku, zarówno eksploatacyjne jak i dotyczące 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki będą 
pokrywane z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie. 

I       Krosno Odrzańskie
„Kocham Krosno Odrzańskie” brzmi dumnie. 
Tym bardziej, że prężnie rozwijająca się gmina 
stwarza coraz lepsze warunki do życia. Powo-
dów do tego, by być zadowolonym z miejsca 
zamieszkania jest mnóstwo.

Na pytanie o źródło miłości do miejsca, w którym 
żyją, mieszkańcy gminy odpowiadają bardzo 
różnorodnie. Pojawiają się argumenty o uroku wy-
nikającym z nadodrzańskiego położenia, o rosną-
cym komforcie życia, o rozkwicie gospodarczym 
umożliwiającym rozwój osobisty. Od kilkunastu 
dni dumę z bycia mieszkańcem Gminy można oka-
zywać poprzez specjalny logotyp, który nawiązuje 
do znanego na całym świecie rysunku. Kampanię 
zainaugurowano podczas gali „Gmina Przyszło-

ści” rozdając uczestnikom spotkania koszulki 
promocyjne z nowym logotypem. – Burmistrz 
Cebula niejednokrotnie powtarza, że mieszkańcy 
Gminy nie powinni mieć kompleksów, bowiem 
niejednokrotnie udowodnili swoją siłę tkwiącą 
we wspólnocie. Z tego względu wpadliśmy na 
pomysł, by umożliwić wyrażanie dumy z bycia kro-
śnianinem – mówi Anna Januszkiewicz, Naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. 
A, że czerpiemy wzorce od najlepszych, posta-
nowiliśmy zainspirować się słynnym symbolem 
I ♥ NY – dodaje. Mieszkańcom bardzo przypadł 
ten pomysł do gustu, o czym świadczyły długie 
kolejki po koszulki oraz pozytywne komentarze 
na profilu społecznościowym Gminy.
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Rewitalizacja staje się faktem

O sytuacji na rynku usług budowlanych pisaliśmy wielokrotnie. 
Ogłaszane przetargi często kończą się niepowodzeniem unie-
możliwiając prowadzenie remontów, a samorządom utrudniając 
konsumpcję środków unijnych. Tak było z projektem dotyczącym 
odnowienia części Dolnego Miasta w Krośnie Odrzańskim. Jak 
ważna jest jej odbudowa wie każdy, kto oglądał dawne zdjęcia 
Krosna Odrzańskiego. Miasto, które przed wojną miało swoje 
centrum przede wszystkim wokół placu z kostki brukowej znaj-
dującym się przed kościołem św. Jadwigi, było perełką regionu. 
Piękne kamienice, fontanna, zabytkowe obiekty i bliskość rzeki 
powodowały, że kwitło tutaj życie towarzyskie i gospodarcze. 
Niestety działania wojenne na kilka dziesięcioleci zniszczyły ten 
wizerunek. Teraz pomału będzie on odbudowywany. 
W budynku przy Pocztowej stworzonych zostanie 8 mieszkań 
socjalnych oraz lokal usługowy. Powierzchnia łączna to ponad 
500 metrów kwadratowych. Część obiektu jest wpisana do 
gminnej ewidencji zabytków, co oznacza, że inwestor będzie 
musiał ściśle współpracować z konserwatorem zabytków. Poza 
tym przebudowa dotyczy ciągów komunikacyjnych o długości 
prawie 200 metrów wraz z małą infrastrukturą, oświetleniem 
i monitoringiem w otoczeniu ulic Pocztowej, Mnichów (dawna 

Walki Młodych) i Wąskiej, a także zagospodarowania podwórek 
kamienic oraz uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej 
budynków przy ulicy Mnichów. Całość będzie kosztować 2,5 
mln złotych.
Do wykonania pozostaje jeszcze drugi etap rewitalizacji, na 
który również pozyskano środki zewnętrzne. Obejmie on ulice 
Grobla, Bobrową, Żeromskiego, Wodną i Rybaki ze wszystkimi 
„odnogami” oraz plac Prusa. Rozstrzygnięcia związane z obwa-
łowaniem dadzą odpowiedź kiedy i od której strony zaczną się 
prace rewitalizacyjne. 

Konsekwentne dążenie do celu przyniosło skutek. Przed kilkoma tygodniami burmistrz Marek Cebula podpisał umowę 
z wykonawcą pierwszego etapu rewitalizacji dolnej części Krosna Odrzańskiego. Prace potrwają do jesieni. Zrealizuje je 
gubińska firma JARBUD.

rewitalizowany obszar
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Stary Raduszec zyska świetlicę
Na najwyższe piętra sukcesu wiedzie wiele schodów, które jeden po drugim trzeba pokonać. W gminie Krosno Odrzańskie 
każde działanie jest skrupulatnie zaplanowane, a później realizowane. Tak jest m.in w przypadku inwestycji infrastruk-
turalnych we wsiach. 

O milowym kroku należy mówić w przypadku Starego Raduszca. 
Powstanie tam świetlica przeznaczona dla 120 osób. Zależy 
mi na tym, by komfort życia mieszkańców podnosił się we 
wszystkich miejscowościach Gminy - mówi burmistrz Marek 
Cebula. Radości nie kryją mieszkańcy wioski. Sołtys Grażyna 
Myśliwiec podkreśla, że bardzo ważne jest, że projekt świetlicy 
był z nimi konsultowany. Dzięki temu, w pełni zaspokoi nasze 
potrzeby – dodaje.
Budynek został zaprojektowany jako obiekt wolnostąjący przezna-
czony do organizacji imprez takich jak zabawy wiejskie, wesela, 
zebrania itp. Obiekt wyposażny będzie w zaplecze kuchenne i zmy-
walnię wraz z wyposażeniem. Zaprojektowano budynek murowa-
ny, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym. 
Zaplanowano praktycznie bezobsługowe ogrzewanie budynku 
energią elektryczną, za pomoca pieców akumulacyjnych pobiera-
jących energię elektryczną w taryfie weekendowej, gdzie energia 
elektryczna jest najtańsza. Na ekonomikę użytkowania mają pozy-
tywnie wpływać solidnie docieplone ściany i poddasze budynku.  
Na jakim etapie jest inwestycja? Uzyskano decyzję o pozwole-
niu na budowę i decyzję konserwatora zabytków na lokalizację 

obiektu na placu, na którym obecnie znajduje się plac zabaw 
w Starym Raduszcu. 
W celu zachęcenia małych i średnich przedsiebiorstw lokalnych 
do udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie obiektu 
stworzono przyjazny model ubiegania się o zamówienie publiczne 
i rozliczania wykonania robót. Na realizację inwestycji została 
zarezerwowana w budżecie gminy Krosno Odrzańskie kwota  
ok. 800.000 złotych. Jej zakończenie planuje się na listopad 2018 r.

Jeszcze w tym roku świetlica tego typu 
ma powstać w Starym Raduszcu

Współpraca układa 
się bardzo dobrze
Ciężka praca, służba 24h/dobę, poświęcenie ale i przyjem-
ność kontaktu z ludźmi – tak krośnieńscy sołtysi mówią 
o pracy jaką wykonują na rzecz swojej lokalnej społeczności.  
11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. 

W gminach takich jak Krosno Odrzańskie jest to ważna osoba. 
Sołtys wybierany przez zebranie wiejskie jest organem wykonaw-
czym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Jego działalność 
jest wspierana przez radę sołecką. W Gminie jest 19 sołectw. 
Ich głównym zadaniem jest dbanie o potrzeby mieszkańców. 
Sołtys zwołuje zebrania wiejskie posiedzenia rady sołeckiej 
i reprezentuje lokalna społeczność w kontaktach na zewnątrz. 

Współpraca sołtysów i rad sołeckich z władzami gminy powią-
zana jest miedzy innymi funduszem sołeckim. Są to pieniądze 
wydzielane w budżecie po to, by później, podczas zebrania 
wiejskiego, to lokalna społeczność wyznaczała zadania, które 
chce z tych środków zrealizować. W Gminie fundusz sołecki zo-
stał wydzielony jeszcze przed ustawowym obowiązkiem. Marek 
Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego jest wielkim orędowni-
kiem umożliwiania mieszkańcom współdecydowania o losach 
samorządu. Składając życzenia wszystkim sołtysom podkreślał, 
że ciężka praca i zaangażowanie w poprawę jakości życia całej 
społeczności jest bezcenne. 
O dobrej współpracy z władzami Gminy opowiada Ewa Klepczyń-
ska, sołtys Gostchorza. Możemy razem góry przenosić – mówi 
z uśmiechem. Leszek Fijałkowski z Osiecznicy nie ukrywa, że 
bycie sołtysem to duża odpowiedzialność. Praca sołtysa nigdy 
się nie kończy. Obejmując to stanowisko, nie zdawałem sobie 
sprawę z ogromu obowiązków, ale to mnie dopinguje – dodaje. 
Grażyna Myśliwec, sołtys Starego Raduszca podkreśla jak ważny 
jest kontakt z mieszkańcami wsi. - Dobry sołtys ufa ludziom a oni 
odwdzięczają się tym samym, konieczna jest systematyczna 
praca na rzecz miejscowości, to przynosi efekty – podsumowuje.
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Gospodarka odpadami pod kontrolą. Nowy 
system działa sprawnie

Po dwóch miesiącach funkcjonowania w nowych realiach, są 
już pierwsze efekty i wnioski. System działa sprawnie. Po tym, 
jak każdy pojemnik został „zaczipowany” i przypisany do danej 
nieruchomości, na bieżąco kontrolowana jest realizacja harmo-
nogramu wywozu w danym dniu. Na ekranie monitora śledzona 
jest droga przejazdu śmieciarki i terminowy odbiór odpadów. 
Przed tym systemem nic się nie ukryje, zmiany na lepsze to jednak 
nie tylko zasługa nowoczesnych technologii, ale przede wszyst-
kim ludzi, którym zależy na tym, aby praca była wykonywana 
jak najlepiej - chwali swój zespół Aleksander Kozłowski, prezes 
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalne-
go. Decyzja o przekazaniu wywozu własnej spółce zapadła po 
tym, jak zmieniły się przepisy, które umożliwiły wprowadzenie 
takiego rozwiązania, ale także dlatego, że podmiot zewnętrzny 
wykonujący do tej pory odbiór śmieci był mocno krytykowany 
przez mieszkańców. Mimo wielokrotnych interwencji ze strony 
Gminy nie udało się wyeliminować problemów z wywozem 
nieczystości, na które zwracali uwagę mieszkańcy takich jak 
omijanie nieruchomości, niedotrzymywanie harmonogramu 
wywozu itp. Jak jest teraz? Mieszkańcy Gminy odpowiadają, że 
zdecydowane lepiej. To jednak nie jedyny efekt zmian. Okazało 

się, że liczba zapisanych w deklaracji osób zamieszkujących 
niektóre posesje, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Na początku 
lutego, gdy KPWK dokonało weryfikacji zgłoszeń, a tym samym 
dostosowało liczbę pojemników, wyszły na jaw przypadki zaniża-
nia liczby osób. Przykładem jest jedna z kamienic zamieszkiwana 
przez pięć rodzin, z której w systemie widnieje pięć zgłoszonych 
osób. System wywozu odpadów komunalnych opiera się przede 
wszystkim na uczciwości. Urzędnicy muszą przyjmować, że 
liczba zamieszkujących gospodarstwo domowe jest dokładnie 
taka sama jak w deklaracji. Okazuje się jednak, że są osoby 
nadużywające zaufania i po prostu oszukujące. Dla zobrazowa-
nia problemu – w gminie Krosno Odrzańskie zameldowanych 
jest ponad siedemnaście i pół tysiąca osób. Deklaracje złożyło 
niespełna piętnaście tysięcy. Różnica wynosi więc aż piętnaście 
procent. Część może pokrywać się z rzeczywistością jednak nie 
ma mowy o takiej skali – mówi Aleksander Kozłowski. 
Samochody Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gowo-Komunalnego wy wożą odpady zgodnie z harmono-
gramem, który jest zamieszczony na stronie internetowej  
www.czyste.krosnoodrzanskie.pl

Pierwszy dzień lutego w gminie Krosno Odrzańskie był przełomowy. Prawdziwa rewolucja dokonała się w gospodarce 
odpadami. Po pierwsze – odpowiedzialność za wywóz śmieci przejęła gminna spółka KPWK. Po drugie – po raz pierwszy 
w województwie zastosowano specjalny, teleinformatyczny system kontroli. 

1000 zł nagrody za wskazanie sprawców 
Gmina staje się coraz czystsza jednak odnotowywane się nie-
chlubne wyjątki. Niedawno, w podkrośnieńskim Starym Radusz-
cu ktoś urządził sobie śmietnisko. Śmieci to przede wszystkim 
części samochodowe. Burmistrz Krosna Odrzańskiego wyznaczył 
nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawcy. Jest to 1000 zł. Walka 
z bezprawnym procederem wywożenia śmieci do krośnieńskich 
lasów lub na obrzeża miejscowości jest trudna, ale nie niemoż-
liwa. Nagroda to jeden ze sposobów, który w przeszłości już 
przynosił efekt. Urząd gwarantuje pełną anonimowość. Wszelkie 
informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby bądź osób 
odpowiedzialnych za nielegalny wywóz odpadów komunalnych 
są proszone o kontakt z władzami Gminy. Zgłoszenie powinno 
zawierać informacje, które pozwolą policji na ustalenie sprawców 
(np. imię, nazwisko, nazwę firmy, pseudonim itp.). Informacje 

przekazane za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej 
trafią bezpośrednio do burmistrza lub zastępcy burmistrza, bez 
wcześniejszego otwierania korespondencji. Dlatego w tytule e-
-maila lub na kopercie prosimy napisać „Korespondencja w spra-
wie wysypania odpadów (części samochodowych) w Starym 
Raduszcu w obszarze mostu kolejowego”.
W ostatnich dniach funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 
kolejne nielegalne składowisko odpadów. Tym razem w rejonie 
ogródków działkowych przy ul. Działkowca. Sprawca szybko 
został ustalony i ukarany mandatem karnym. Był mieszkańcem 
Zielonej Góry.
Przypominamy, że przy ul. Wiejskiej znajduje się PSZOK, do które-
go za darmo można oddać wielkogabarytowe odpady komunalne.
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Eko-Centrum w Krośnie Odrzańskim?

PRAWDY I MITY O NOWOCZESNYCH PUNKTACH  
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zwiększanie surowca, który wraca do obiegu, a zmniejszanie 
ilości śmieci, których nie można przetworzyć to nie tylko ochro-
na środowiska, ale także oszczędności pozostające w naszej 
kieszeni – mówi Aleksander Kozłowski, prezes Krośnieńskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego. W ten sposób 
zachęca mieszkańców do segregacji odpadów. Wprowadzane 
przez Unię Europejską wymogi procentowego udziału pose-
gregowanych śmieci nie pozostawiają złudzeń – kto nie będzie 
przyjazny środowisku, będzie płacić kary. 
Elementem systemu są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (tzw. PSZOK), gdzie mieszkańcy mogą dostar-
czać posegregowane odpady (plastiki, szkło, papier, odpady 
biodegradowalne, gruz, opony, wielkogabaryty, itp.). Obecnie 
PSZOK funkcjonuje na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, nie odpowiada jednak standardom XXI wieku. 
Z tego względu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie bu-
dowy nowego, w pełni ekologicznego obiektu, który na wzór 
wielu miast Europy Zachodniej połączony będzie z sąsiadującą 
oczyszczalnią ścieków ścieżką edukacyjną. Miejsce lokalizacji 
jest nieprzypadkowe i wpisuje się w plan rewitalizacji terenów 
przyportowych przy ul. Wiejskiej – mówi Grzegorz Garczyński, 

zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. Dzisiaj teren nie jest 
chlubą miasta, chcemy to zmienić, zachęcając jednocześnie 
mieszkańców do korzystania z usług PSZOK - dodaje. 
Idea Eko-Centrum związana jest z połączeniem elementów edu-
kacyjnych oraz ścieżki ekologicznej, które będą służyć uczniom 
i mieszkańcom. Jej elementami będą oczyszczalnia ścieków, 
farma fotowoltaiczna oraz PSZOK. W ramach inwestycji powstanie 
salka edukacyjna, dzięki czemu mieszkańcy Gminy, a szczególnie 
uczniowie będą zdobywać wiedzę z zakresu ochrony środowi-
ska, energii odnawialnej oraz selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Sposobem na zwiększenie atrakcyjności obiektu 
będzie aranżacja przestrzeni z placem dla najmłodszych, gdzie 
docelowo mogą być prowadzone zajęcia edukacyjne. Za granicą 
jest to niemalże obligatoryjny element punktu, w Polsce niestety 
bardzo często pomijany – tłumaczy Garczyński. Jednak i u nas 
pojawiają się przykłady godne naśladowania, jak chociażby ten 
w Szczecinie, który wizytowali urzędnicy wspólnie z mieszkań-
cami ul. Wiejskiej. 
Koszt budowy Eko-Centrum szacowany jest na 2,3 mln złotych. 
Wkład własny Gminy to 345 tys. zł. Realizacja inwestycji uzależ-
niona jest od pozyskania dofinansowania na ten cel. 

Porządkowanie gospodarki odpadami w gminie Krosno Odrzańskie – to jeden z celów na kolejne miesiące. Po wprowadze-
niu nowoczesnego systemu kontroli wywozu odpadów z posesji gminnych, kolejnymi elementami przeobrażania systemu 
będzie budowa nowoczesnego Eko-Centrum połączona z rewitalizacją terenów nadodrzańskich przy ul. Wiejskiej.

PRAWDA FAŁSZ
PSZOK PSZOK

Przyjmuje tylko odpady posegregowane,  
które na bieżąco są wywożone Nie jest wysypiskiem śmieci 

Zawiera zamknięte kontenery, do których  
bezpośrednio trafiają odpady Nie jest sortownią odpadów

Jest przyjazny środowisku Nie emituje nieprzyjemnych zapachów
Nie zabierze dostępu do rzeki Nie przyjmuje śmieci zmieszanych
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Rekordowy WOŚP w naszej Gminie
67 131,34 zł – tyle w tym roku trafiło z gminy Krosno Odrzańskie 
na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy 
po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć, a pomoc 
drugiemu człowiekowi nie jest im obca. 
Po porannej odprawie kilkudziesięciu wolontariuszy wyszło na 
ulice Krosna Odrzańskiego i Osiecznicy z bardzo ważną misją - 
zbierali pieniądze, aby wyrównać start wszystkich noworodków. 
Na szczęście krośnian nie trzeba było namawiać i ochoczo wrzu-
cali pieniądze do WOŚP-owych puszek. Chętnie brali także udział 
w tegorocznych licytacjach. A tych – jak co roku – nie brakowało. 
Zarówno w hali sportowo – widowiskowej, jak i w świetlicy wiej-
skiej w Osiecznicy cieszyły się one dużą popularnością. Dodat-
kowymi atrakcjami były występy grup tanecznych i sportowych, 
muzyka na żywo i to, co podczas tego dnia najważniejsze, czyli 
wielkie serca otwarte na innych.

W ramach 26. Finału WOŚP w całej Polsce zebrano 
126 373 804,34 zł.

Krosno Odrzańskie i Schwarzheide –  
dwa miasta, jeden cel
Ta współpraca może stanowić wzór kontaktów między mia-
stami. Krosno Odrzańskie i Schwarzheide od siedemnastu 
lat wytyczają nowe kierunki międzynarodowej przyjaźni.
Specyfika miast średniej wielkości pozwala na pełne wykorzysta-
nie możliwości, jakie daje międzynarodowe partnerstwo. Historia 
więzi, która cały czas się zacieśnia, sięga roku 2001. Od tamtej 
pory zrealizowano wiele wspólnych inicjatyw związanych z inte-
gracją społeczną - przede wszystkim kulturalnych, sportowych 
oraz turystycznych. Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem jest 
projekt pod nazwą „Gminy przyszłości – różne spojrzenia jeden 
cel”. Warsztaty skierowane zostały do przed-
stawicieli samorządu. Wymiana doświadczeń, 
podpatrywanie mechanizmów stosowa-
nych u partnera wielokrotnie pozwalały na 
wprowadzanie nowych rozwiązań w naszym 
samorządzie – mówi burmistrz Marek Cebula 
dodając, że potrzeby mieszkańców gmin – 
niezależnie od tego, po której stronie Odry 
się znajdują – są zbliżone. W dobie rywali-
zacji o inwestorów, w erze zwiększającego 
się tempa życia, samorządowi liderzy nie 
mogą być tylko urzędnikami, lecz mena-
dżerami pracującymi na rzecz mieszkańców 
- wtóruje burmistrz Schwarzheide Christoph 
Schmidt. Podczas wspólnego spotkania 
w krośnieńskim magistracie obie strony 
zwracały uwagę na strategiczne planowanie, 
analizę potencjału samorządów i budowanie 
wartości marki oraz społeczeństwo obywa-
telskie jako ważny element wpływający na 

potencjał gminy. Dzięki znajomości specyfiki obu samorządów 
przedstawiciele administracji publicznej w bardziej efektywny 
sposób będą mogli współpracować przy tworzeniu kierunków 
rozwoju obu miast. Wnioski z warsztatów zostały zaprezento-
wane podczas gali pn. „Gmina Przyszłości”, w której uczestniczyli 
również mieszkańcy Schwarzheide. 

Projekt realizowany był z Funduszu Małych Projektów w Euro-
regionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”, w ramach Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej.

Siedemnaście lat współpracy Krosna Odrzańskiego i Schwarzheide.  
Tym razem doświadczenia wymieniali samorządowcy.
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Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego
Krośnianie uczcili przypadającą na ten rok setną rocznicę wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego oraz 99-tą rocznicę przybycia 
jeńców do obozu w Krośnie Odrzańskim. Oprócz przedstawi-
cieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych i szkół 
w spotkaniu wzięli udział potomkowie powstańców – Mój tata 
był wyjątkowym powstańcem. Miał 16 lat gdy walczył na Cytadeli 
w Poznaniu – opowiadał wzruszony Kazimierz Berus. 
Powstanie Wielkopolskie było niezwykle ważnym zrywem w hi-
storii Polski, niestety często niedocenianym przez osoby trak-
tujące je, jako lokalne. Tymczasem nie było w Polsce większego 
zwycięskiego i tak dobrze przygotowanego zrywu narodowego. 
Dzięki niemu z rąk niemieckich odbity został cały region, w efekcie 
czego, utrwalono nasze granice na zachodzie. 
Tak, jak marginalizowane są fakty związane z Powstaniem 
Wielkopolskim, tak niewiele jest informacji o obozie jenieckim 
w Krośnie Odrzańskim. Tymczasem przewinęły się przez niego 
tysiące jeńców z wielu krajów Europy, oczywiście także Polacy, 
w tym wielkopolscy powstańcy wzięci do niewoli po walkach 
w rejonie Zbąszynka, Kargowej i Babimostu. Pierwszy transport 
jeńców przybył do obozu w Krośnie Odrzańskim 22 stycznia 1919 
r. Liczył on kilkudziesięciu powstańców, którzy po niedługim 
czasie odtransportowani zostali do obozu w Żaganiu. 
- Na szczęście mamy krośnian, którzy nie pozwalają, by pamięć 
o obozie zanikła. Wśród nich są zarówno członkowie Towarzystwa 

Pamięci Powstania Wielkopolskiego, jak również Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, którym w tym miejscu chciałbym 
serdecznie podziękować – podkreślał w swoim przemówieniu 
Marek Cebula. - Coroczna pamięć o tym wydarzeniu jest prze-
jawem patriotyzmu osób, dla których zryw powstańczy dziad-
ków i ojców był aktem męstwa. To właśnie dzięki Wam pamięć 
o tych ludziach, o historii obozu nie odchodzi w historyczny 
niebyt – dodawał.

Nowy wóz strażacki dla OSP w Wężyskach
Ochotnicza Straż Pożarna w Wężyskach wzbogaci się o wóz 
ratowniczo-gaśniczy. Ten specjalistyczny pojazd zwiększy 
możliwości ratownicze jednostki. Będzie wykorzystywany 
w akcjach na terenie Gminy oraz tam, gdzie zostanie skiero-
wany w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 
Do Wężysk trafi średni samochód z napędem 4x4 i funkcją ogra-
niczania stref skażeń chemicznych. Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego nie miał wątpliwości, że w budżecie muszą 
znaleźć się pieniądze na wkład własny umożliwiający realizację 
projektu. I znalazły. Pojazd kosztuje 800 tysięcy złotych, z czego 
250 tysięcy wyłożyła Gmina, połowę kwoty zakupu pozyskano 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Swoje wsparcie 
zadeklarował również Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej. Do tej pory OSP dysponowała 11-letnim Mercedesem, 
jednak częsty udział w działaniach wymagał dosprzętowie-
nia jednostki. Strażacy z Wężysk uczestniczą rocznie w około  
60-70 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Około połowa z nich 
odbywa się poza terenem Gminy Krosno Odrzańskie, co wpływa 
na ograniczenia bojowe na rodzimym obszarze. Marek Cebula 
podkreśla, że OSP w Wężyskach, jako jedna z trzech jednostek 
pożarniczych w powiecie krośnieńskim, została włączona do 
Plutonu Ratownictwa Wodnego, Poszukiwawczego i Powo-
dziowego, a biorąc pod uwagę położenie Gminy w dorzeczu 
trzech rzek – taki samochód zwiększy możliwość czasu podjęcia 
natychmiastowej i skutecznej interwencji. Inwestycja w specjali-
styczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy pozwoli przede wszystkim 
na skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego, jak również 
na zmniejszenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 

Samochód będzie mieć moc minimum 280KM, zbiornik wody 
o pojemności nie mniejszej niż 3000 litrów oraz agregat prądo-
twórczy. Oprócz udziału pojazdu w akcjach ratowniczo – ga-
śniczych, zakupiony samochód będzie służył do przewożenia 
sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia ratowników podczas 
działań ratowniczych podczas powodzi, a także w czasie odgra-
niczania i zwalczania zagrożeń chemiczno – ekologicznych, co 
wpisuje się w gminny plan zarządzania kryzysowego. Pieniądze 
zostały przyznane, teraz trzeba przygotować przetarg i dokonać 
wyboru dostawcy, który zbuduje auto według specyfikacji. Stra-
żacy z Wężysk wsiądą do nowego wozu w drugiej połowie roku. 

Nowoczesny wóz strażacki zakupiony ze środków zewnętrznych 
jest już na wyposażeniu OSP z Radnicy
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ETNA – wulkan pozytywnej energii
Studio Tańca Nowoczesnego Etna podsumowało 2017 rok. Dla nikogo nie będzie zasko-
czeniem jak napiszemy, że było energetycznie, kolorowo i przede wszystkim tanecznie. 
Już bowiem od 15 lat Etna swoimi choreografiami czaruje nie tylko mieszkańców Krosna 
Odrzańskiego, ale i całego kraju.
Na widowni hali sportowo-widowiskowej zasiadły nie tylko rodziny młodych tancerzy, ale 
i przyjaciele, a także nauczyciele. Wszystkie grupy prezentowały to, czego nauczyły się od 
września na treningach. Dla wychowanków Etny te ostatnie kilka miesięcy to była przy-
jemność, taniec bowiem jest ich wielka pasją, a większość z nich, mimo młodego wieku, 
swoją przyszłość wiąże właśnie z nim - To jest cudowne, że w naszym mieście jest takie 
niesamowite studio, że możemy się rozwijać i spełniać swoje marzenia – tak o Etnie mówiła 
po spotkaniu jedna z tancerek - Julia. Podobnie myślą zapewne wszyscy podopieczni. Suk-
cesów życzy młodym tancerzom także burmistrz Marek Cebula, który podkreśla, że należą 
oni do ambasadorów Krosna Odrzańskiego, z których wszyscy mieszkańcy mogą być dumni. 

Tłumy kobiet na Babskim Wieczorze!
To jedno z tych wydarzeń, na które bilety sprzedają się jak 
świeże bułeczki. Mowa o Babskim Wieczorze. Panie po raz 
kolejny spotkały się w hali sportowo – widowiskowej, by 
wspólnie obchodzić swoje święto. W tym roku organizatorzy 
zafundowali publiczności sentymentalną podróż w czasie. 
Uczestniczki imprezy były zachwycone!
 – Jestem tutaj zawsze. Od samego początku przychodzę, żeby 
pobawić się w towarzystwie swoich koleżanek i mieszkanek 
naszej Gminy – mówi pani Jadwiga. - W tym roku, zresztą jak 
zawsze, organizatorzy stanęli na wysokości zadania – wtóruje jej 
pani Agnieszka. - Pomył, żeby przenieść nas w czasy PRL-u to coś 
wspaniałego – dodaje. „Orkiestra przede wszystkim Rozrywkowa” 
przypomniała bowiem nie tylko szlagiery z lat 60-tych, 70-tych 
i 80-tych XX wieku, ale i zadbała o odpowiednią scenografię 
– Miałam podobne fotele u siebie w domu, pamiętam takie te-
lefony, jak ja bardzo chciałam mieć kiedyś pralkę Franię – takie 
komentarze dochodziły z sali. Starsze pokolenie z nutką nostalgii 
wspominało dawny design i panującą kiedyś modę. Młodsze 
natomiast nie mogło się nadziwić - Ty naprawdę chodziłaś 
w takich sukienkach? - usłyszeliśmy rozmowę nastoletniej córki 

z babcią. Babski Wieczór był więc nie tylko doskonałą okazją do 
zabawy i do wspomnień. Okazuje się, że dzięki muzyce został 
odrobiona także lekcja historii. - Zapraszam wszystkie panie za 
rok. Nie siedźcie w domach, tylko ruszajcie na Babski Wieczór. 
Jest naprawdę wspaniale – już teraz zachęca wszystkie miesz-
kanki Krosna Odrzańskiego do wspólnej zabawy pani Teresa.

Kręglarskie zmagania seniorów
Super zabawa, cieszę się, że znowu mogliśmy tutaj przyjechać, 
w Krośnie jest najlepsza atmosfera. To tylko niektóre z komen-
tarzy usłyszanych od słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
którzy po raz kolejny wzięli udział w turnieju zorganizowanym na 
kręgielni – Jest to świetna sprawa, ponieważ nie tylko dobrze się 
bawimy, ale przede wszystkim integrujemy – informuje Danuta 
Słomińska, wiceprezes UTW w Krośnie Odrzańskim. – Co roku 
chętnych nie brakuje. A wręcz przeciwnie. Z roku na rok jest ich 

coraz więcej, a turniej coraz bardziej się rozrasta – dodaje. Anna 
Ekert z UTW w Kargowej przekonuje, że sport jest ważny, wszyscy 
przyjeżdżają bowiem, żeby powalczyć o zwycięstwo. Dlatego 
większość drużyn mocno trenuje, żeby pokazać się z jak najlep-
szej strony. Nie we wszystkich miejscowościach jest kręgielnia, 
dlatego słuchacze UTW jeżdżą nawet kilkadziesiąt kilometrów, 
żeby zdobywać doświadczenie - Zupełnie inaczej gra się dla 
przyjemności, a zupełnie inaczej tutaj w Krośnie. Wiadomo stres 
robi swoje – przyznaje się pani Joanna z Międzyrzecza. – Poza 
tym kula nie zawsze „bywa posłuszna” i trafia tam gdzie chce, 
a nie tam gdzie powinna – dodaje. – Jesteśmy tutaj już po raz 
czwarty. Do tej pory szału nie było, ale zabawa jest pierwsza 
klasa – tłumaczy Krystyna Grobarska z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Zielonej Górze. - Nie tylko się bawimy, ale przede 
wszystkim wymieniamy doświadczenia. Możemy porozmawiać, 
podpatrujemy jak działają inne Uniwersytety i czerpiemy z ich 
doświadczenia – informuje Ekert. 
Turniej kręglarski dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
odbył się w Krośnie Odrzańskim już po raz czwarty. Po raz kolejny 
zwycięzcami byli krośnieńscy seniorzy. Gratulujemy!
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Historyczny awans młodych siatkarzy
Krzysztof i Wojciech Zalewscy razem ze swoja drużyną MLKS 
A.Z.Iwaniccy Gubin/Krosno Odrzańskie sięgnęli po mistrzostwo 
województwa w siatkówce juniorów. Zwycięstwo otworzyło 
im drogę do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, które odbyły się 
w Gdańsku. Po zaciętych meczach, młodzi siatkarze awansowali 
do półfinałów w Rzeszowie, które odbywały się 9, 10 i 11 marca 
w Rzeszowie. Tutaj niestety drużyna MLKS A.Z.Iwaniccy Gubin/
Krosno Odrzańskie uległa rywalom i w rozgrywkach zajęli 4 
miejsce. Niezależnie od tego gratulujemy kolejnych sporto-
wych sukcesów!

Sportowe sukcesy krośnian
Krośnianie dominują na długich, lubuskich trasach biegowych. 
Od kilku lat nie mają sobie równych w biegu „Od Ratusza do 
Ratusza” między Zieloną Górą a Cottbus, a teraz pokazali, 
że nie straszne im również dłuższe dystanse.

4 drużyny reprezentowały Krosno Odrzańskie w IV Ultramaratonie 
Nowe Granice. Do pokonania były 103 kilometry wzdłuż nowych 
granic Zielonej Góry. A warunki nie były najlepsze. Wystarczy 
wspomnieć, że podczas startu o godz. 6 rano termometry wska-
zywały -12 stopni Celsjusza.
Na szczęście dla krośnieńskich biegaczy nie było to przeszkodą. 
Hubert Gaudyn i Łukasz Kamerduła w kategorii sztafet dwu-
osobowych do mety dobiegli jako pierwsi. Pokonali całą trasę 
w 7:50:05. Byli szybsi od drugiego zespołu o 95 sek., co daje 
niecałą sekundę przewagi na kilometrze.
Na starcie zielonogórskiego ultramaratonu stanęli także członko-
wie zespołu Homanit Team, którzy zajęli piąte miejsce w kategorii 
sztafet czteroosobowych. Pokonanie 103 km Arturowi Kozakie-
wiczowi, Sławomirowi Tarczewskiemu, Łukaszowi Jankowiakowi 
i Romanowi Maciejewskiemu zajęło 7:38:02.
W tej samej kategorii na 53. miejscu z czasem 10:50:04 sek. 
uplasowała się drużyna Kaczmar Run Tem w składzie Małgorzata 
Kucharska, Małgorzata Sadowska, Robert Olesiak i Robert Senk.
Na 15. miejscu ultramaraton ukończyła duatlonowa sztafeta 
Marcinowice Team w składzie Artur Baturo (bieg) oraz Mariusz 
Kiszkowski (rower). Pokonanie całej trasy zajęło im 6:10:21. 
Gratulujemy!

Inicjatywa krośnieńskiej młodzieży w realizacji

Kilka miesięcy temu do burmistrza Krosna Odrzańskiego 
przyszła grupa młodzieży z prośbą o rozmowę na temat 
inicjatywy, której są pomysłoawcami. Chodziło o stację 
street workout – miejsce do aktywności fizycznej, które 
umożliwia przeprowadzenie treningu opierającego 
się na ćwiczeniach siłowych, na urządzeniach wyko-
rzystujących masę ciała człowieka. Kształtuje to nie 
tylko mięśnie, ale koordynację, zwinność i równowagę. 
Pierwsze takie stacje powstają już w dużych miastach, 
Poznaniu, Wrocławiu. Dlaczego nie miałyby być bu-
dowane w Krośnie Odrzańskim? Po analizie projektu 
burmistrz podjął decyzję o realizacji. Jestem wielkim 
orędownikiem aktywności mieszkańców, których opi-
nie i projekty chętnie analizuję – mówi Marek Cebula. 
Inicjatywa młodzieży to nie tylko wyjście naprzeciw 
potrzebom sportowym, ale także alternatywa do spę-
dzania wolnego czasu z dala od komputerów.

Na Placu Unii Europejskiej stają specjalne konstrukcje. Co to takiego?
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Mikubi zwycięzcą Meblostyl Ligi Halowej
13 zespołów, 12 tygodni rywalizacji, 78 rozegranych spotkań 
i 521 strzelonych bramek. Tak w skrócie można podsumować 
tegoroczną Meblostyl Ligę Halową. W tym roku po najwyższe 
trofeum sięgnęło rewelacyjnie grające Mikubi.
Zespół miejsce na podium zagwarantował sobie już na kilka 
kolejek przed zakończeniem sezonu. Do ostatniego momentu 
walka rozgrywała się więc o kolejne pozycje. Tuż za Mikubi zna-
lazła się Hurtownia King, a trzecie miejsce zdobył zespół Nauka 
Jazdy Marian Duch.
Nagroda fair-play trafiła do rąk Piekarni Wężyska. Najskutecz-
niejszym strzelcem ligi został Mateusz Hałambiec, który strzelił 
aż 31 bramek. Drugie miejsce zajął Marcin Piec z Hurtowni King 
(26), a trzecie Marcin Sieciński z Łaga-Czigi (24).Najlepszym 
bramkarzem wybrano Błażeja Trelewskiego z Mikubi, który 
stracił tylko 14 bramek. Najcenniejsze trofeum - MVP Ligi, czy-
li dla Najbardziej Wartościowego Zawodnika MLH trafiło do 
Marcina Siecińskiego z Łaga-Czigi. W Lidze Typera triumfował 

Małgorzata Michał Witasik, drugi był Szymon Poźniak, a trzeci 
Michał Tworzydło.
Tegoroczna MLH był wyjątkowa nie tylko ze względu na poziom 
rozgrywek. Meblostyl Liga Halowa zapisała się w pamięci jako 
jedyna liga futsalu amatorskiego, której rozgrywki można było 
już kolejny rok śledzić na żywo w internecie.

Zimowa Ferajna w akcji
Dwa tygodnie ferii minęły bardzo szybko. Wspomnienia, jakich 
dostarczyła Zimowa Ferajna pozostaną jednak na długo. A w tym 
roku mali mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie mieli w czym wy-
bierać. Na każdy dzień zaplanowano bowiem wyjątkową atrakcję. 
Były występy magika oraz warsztaty iluzjonistyczne, rycerskie 
i rzemieślnicze, był bal przebierańców i trening z zawodnikami 
MKS Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie. Dla organizatorów ważne 
było, aby zimową przerwę w szkole wykorzystać jak najlepiej. 
Nie zabrakło więc także wizyty w Komendzie Powiatowej Po-
licji oraz w Straży Pożarnej. Podczas spotkań funkcjonariusze 
nie tylko przybliżyli dzieciakom swoją pracę i pokazali miejsca 
na co dzień niedostępne, ale przede wszystkim przypominali 
o zasadach bezpieczeństwa. Tegoroczne ferie to także dużo 
wyjazdów – m.in. do kina, Parku Trampolin i Lubuskiego Teatru. 
Krośnieńscy uczniowie odwiedzili także Palnetarium Wenus 
i Centrum Przyrodnicze. A o tym, że było ciekawie i fajnie niech 
świadczą ich opinie - Było super. Ferie w domu nie muszą być 
nudne. Dobrze, że rodzice mnie zapisali – mówili mali krośnianie.

Zimowa Ferajna została sfinansowana w całości z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Maciej Kulikowski najlepszym trenerem, Paweł Cierech  
najlepszym pomocnikiem

Krośnieńska Tęcza świeciła triumfy podczas Gali 
Piłkarstwa Lubuskiego. W tradycyjnym już plebi-
scycie nagrody odebrali Maciej Kulikowski jako 
najlepszy trener seniorów oraz Paweł Cierech, 
który został wybrany najlepszym pomocnikiem  
IV ligi. Cierech w 15 meczach rundy jesiennej 
zdobył aż 13 bramek - Po cichu liczyłem na to, 
że w mojej kategorii uda mi się sięgnąć po naj-
wyższe trofeum. I udało się. Cała gala, wszystko 
było wspaniałe. Gdy szedłem odebrać nagrodę 
lekko się denerwowałem, ale czułem się fanta-
stycznie - cieszy się ze zwycięstwa Paweł Cierech. 
– To wyróżnienie to nie tylko moja zasługa, ale 
również chłopaków z drużyny – dodaje. Radości 
z otrzymanej nagrody nie ukrywa także Maciej 

Kulikowski – Jestem najlepszym trenerem se-
niorów w województwie lubuskim. To wielkie 
wyróżnienie i powód do dumy. To także docenienie 
ciężkiej pracy mojej i całego zespołu – informuje. 
– Nagroda to doskonały motywator do dalszego 
działania. Na pewno jeszcze pokażemy, że dru-
gie miejsce w tabeli po rundzie jesiennej to nie 
przypadek – dodaje Kulikowski. Na to liczą fani 
Multicolores. Przed sezonem nikt nie spodziewał 
się, że beniaminek powalczy o podium, a drużyna 
nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Przerwa 
zimowa to był czas intensywnych przygotowań, 
aby jak najlepiej rozpocząć rundę wiosenną. A tę 
Multicolores rozpoczęli 17 marca spotkaniem 
z Ilanką Rzepin wygranym 4:2.



23

MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Na ratunek pszczołom
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim jako jeden z dwóch samo-
rządów w województwie lubuskim dofinansował zakup leków 
dla pszczół - Wspomagamy rodziny pszczele, ponieważ ich 
obecność w naszym życiu jest bardzo ważna - tłumaczy burmistrz 
Marek Cebula. – Gdyby nie te małe, pożyteczne owady, drzewa 
nie byłyby zapylane, nie byłoby chociażby owoców – dodaje. 
Medykamenty zakupione przez krośnieński samorząd pomogą 
pszczołom walczyć z warrozą. Jest to choroba wywoływana 
przez jeden z rodzajów roztocza, które żywi się hemolimfą, czyli 
krwią pszczół. Te pożyteczne owady same nie są w stanie obronić 
się przed chorobą, dlatego tak ważna jest pomoc – Leki, które 
dostaliśmy to są tabletki do odymiania, czyli w ulu rozchodzi 
się dym, który roznosi aktywną substancję zabijającą roztocza 
– informuje pszczelarz Ryszard Gola. Aby leczenie przyniosło 
oczekiwany efekt, tabletki trzeba podawać przez kilka tygodni 

co 5-6 dni. W Gminie Krosno Odrzańskie jest 1260 pszczelich 
rodzin - Będę namawiał innych włodarzy, aby poszli naszą drogą. 
Mówi się, że gdy wyginie ostatnia pszczoła na ziemi, ludzkości 
pozostaną tylko cztery lata życia. Nie możemy do tego dopuścić 
– wyjaśnia burmistrz Cebula. 

Cenne znalezisko
Pochodząca z przełomu XVIII i XIX wieku oficjalna pieczęć Krosna 
Odrzańskiego wzbogaciła izbę muzealną w Zamku Piastowskim. 
Co ciekawe, trafiła tam dopiero po kilku latach, bowiem zna-
lazca nie będąc świadomym jej historycznej wartości, najpierw 
trzymał ją w domu. Dopiero podczas porządkowania starych 
rzeczy przypomniał sobie o znalezisku i postanowił przekazać 
je do Zamku. 
– Gdy zadzwonił do mnie dyrektor Miechowicz i powiedział 
mi o tym, co tak naprawdę znalazłem byłem w wielkim szo-
ku – mówi Grzegorz Derda. Zachwytu nad pieczęcią nie kryje 
Jerzy Szymczak, regionalista, społeczny opiekun zabytków. 
- Pieczęć wzbogaca wiedzę o historii Krosna Odrzańskiego. 
Jest ciekawa i niespotykana przede wszystkim dlate-
go, że ma kształt kwadratu, a herb znajdujący się w jej tre-
ści jest zaczątkiem herbu, który znamy dzisiaj – informuje.  
W prywatnych zbiorach jest zapewne wiele przedmiotów świad-

czących o historii miasta. Krośnieńska ziemia kryje jeszcze nie 
jeden skarb. Dlatego pracownicy Centrum Artystyczno – Kul-
turalnego Zamek apelują, by przynosić tego typu eksponaty 
do nich. Pomoże to we wspólnym poznawaniu dziejów Kro-
sna Odrzańskiego.

Tu mieszkam, tu płacę podatki
wrócą do Ciebie w postaci zrealizowanych inwestycji

Więcej informacji pod nr telefonu 68 410 97 725

Mieszkasz w Krośnie Odrzańskim ale nie jesteś tu zameldowany? Wpisz w PIT Gminę Krosno Odrzańskie  
jako miejsce zamieszkania i zainwestuj podatek w rozwój miejsca, w którym żyjesz.



Tomasz Miechowicz został powołany na stanowisko dyrektora Centrum 
Artystyczno-Kulturalnego Zamek na kolejne 7 lat. Gratulujemy i trzyma-
my kciuki za dalszy rozkwit kultury w naszej Gminie.

Hania i Wiktoria Samulskie, młode mieszkanki Osiecznicy, otrzymały 
stypendia artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu pasji

W styczniu jubileusz 25-lecia obchodziła Parafia Garnizonowa  
pw. św. Marcina z Tours. Uroczystość uświetniła wizyta Biskupa  
Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka. 

Prace na strefie przemysłowej trwały mimo siarczystych mrozów. 
Wkrótce rozpocznie się montaż elementów konstrukcyjnych hali.

Krośnieńscy maturzyści mają za sobą Bal Studniówkowy. Teraz, już tylko 
wielkie odliczanie do matury…

Członkowie Moto Forum Krosno Odrzańskie po raz kolejny wygrali  
głosowanie i w ramach akcji MotoPomocni szkolili się z zakresu  
udzielania pierwszej pomocy.

24 lutego odbył się Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Krosna 
Odrzańskiego. Wzięło w nim udział 8 zespołów, w tym aż trzy reprezen-
tujące barwy Tęczy Homanit. Najlepsi z krośnian zajęli II miejsce.

Festiwal Szachowy i Turniej Brydża jak zawsze cieszy się sporym 
zainteresowaniem miłośników gier umysłowych. 


