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Podsumowanie kadencji Marka Cebuli
Park Tysiąclecia rewitalizowany zgodnie z życzeniami krośnian
Przedszkole nr 2 – najnowocześniejsze w powiecie
Radni przekazali kolejne pół miliona złotych dla szpitala

Ponadto w numerze:

42 tys. m2

Zatrudnienie do 800 osób
Start w październiku

Bezrobocie w Gminie 
mniejsze niż liczba miejsc pracy
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Wybory samorządowe zarządzone zostały na dzień 21 października 2018 r. W wyborach tych, w naszej gminie, będzie-
my wybierać:

1. Radnych do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim – 15 jednomandatowych okręgów wyborczych,

2. Radnych do Rady Powiatu Krośnieńskiego – okręg nr 2 obejmujący Gminę Krosno Odrzańskie,

3. Radnych do Sejmiku Województwa Lubuskiego – okręg nr 3 obejmujący powiaty żarski i krośnieński, 

4. Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Każdy wyborca otrzyma 4 karty do głosowania: 

1. Karta do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim - wdrukowana jest na papierze koloru 
białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle;

2. Karta do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Krośnieńskiego - drukowana jest na papierze koloru białego, 
z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na żółtym tle;

3. Karta do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego - drukowana jest na papierze koloru białego, 
z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na niebieskim tle;

4. Karta do głosowania w wyborach Burmistrza Krosna Odrzańskiego - drukowana jest na papierze koloru białego, 
z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na różowym tle.

Głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku X przy nazwisku  
wybranego kandydata, na każdej z czterech kart do głosowania.

Uwaga!
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, budy-
nek A, pokój nr 2 i 4 albo pod numerem telefonu: 68 4109 752 i 68 4109 754 lub w formie elektronicznej, adres e-mail:  
biurorady@krosnoodrzanskie.pl.

Ważne: 
W celu wzięcia udziału w głosowaniu trzeba zadbać o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców. 
Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców. 
Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.
Wyborcy:

 - stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 - nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy, 

wpisani zostaną do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której 
stale zamieszkują lub za pośrednictwem platformy ePuap (osoby posiadające Profil Zaufany - wystarczy wejść na stronę 
Obywatel.gov.pl).

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty 
lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wybory samorządowe 
21 października 2018 r. 
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przed Wami ostatni w tej kadencji numer kwartalnika MOST. 
Szesnastokrotnie mieliśmy okazję przedstawiać Państwu infor-
macje o tym, czym żyła i żyje cała gmina Krosno Odrzańskie. 
Wielokrotnie spotykaliśmy się z dowodami sympatii, za które 
dziękujemy tak samo gorąco jak za słowa krytyki, dzięki którym 
mogliśmy zmieniać się dla Państwa. MOST sprzed ładnych 
kilku lat, a MOST dzisiaj to dwa różne wydawnictwa. Ulegamy 
przeobrażeniom, podobnie jak otaczająca nas rzeczywistość 
w gminie Krosno Odrzańskie. Na naszych oczach następuje 
rozwój, który można docenić jeszcze bardziej porównując nie 
mijające po sobie lata, lecz dekady. Jak wyglądała nasza „Mała 
Ojczyzna” dziesięć lat temu? Jak wygląda dzisiaj? Staramy się 
w kolejnych numerach gazety przybliżać Czytelnikom nie 
tylko zmieniającą się rzeczywistość, ale również opisywać 
zależności między poszczególnymi elementami związanymi 
z życiem samorządu. W tym numerze nie tylko w skrócie pod-
sumowujemy mijające cztery lata, ale także pytamy o plany 
na przyszłość. Robiąc przegląd obietnic, które w 2014 roku 
były przedstawiane Mieszkańcom Gminy, dochodzimy do 
wniosku, że plan został zrealizowany w znacznej części. To tylko 
pokazuje, że był napisany z rozmysłem, rozwagą i znajomością 
realiów samorządowego funkcjonowania. 
Podsumowania to jedno, ale nie zapominamy też o bieżących 
wydarzeniach, których także jest mnóstwo. Na pierwszy plan 
wysuwa się na pewno uruchomienie największej inwestycji 
biznesowej ostatnich dekad. Dlaczego po tylu latach udało 
się pozyskać strategicznego inwestora? Ponieważ dziesiątki 
„klocków” zostało ułożonych tak, by pasowały do siebie. Mało 
kto zastanawia się ile szczegółów, warunków musi zostać 
spełnionych, by przedsiębiorca w tym, a nie innym miejscu 
ulokował swoje miliony - i to często Euro. Składa się na to nie 
tylko dobra lokalizacja – to np. dostęp do wody i kanalizacji, 
uzbrojenie terenu w media, odpowiednie zapisy w prawie 
lokalnym, wysokość a raczej „niskość” podatków, wreszcie 
„klimat” czyli najzwyczajniej w świecie komunikatywność 
władzy. W którym sklepie dokonujecie Państwo zakupów – 
w tym, gdzie sprzedawca jest miły, czy tam gdzie gburowa-
ty? Tak samo jest z inwestorem, który spośród, na pierwszy 
rzut oka, idealnych samorządów ostatecznie wybierze ten, 
w którym czuje się miło, swojsko. O tę właśnie „wisienkę 
na torcie” zadbano w Krośnie Odrzańskim. Duży inwestor 
przyciąga kolejnych przedsiębiorców, szykujmy się więc na 
następne dobre informacje. Poza tym Gmina jest w budowie. 
Realizowanych jest mnóstwo remontów, budów, rewitalizacji. 
Niektórzy mówią, że to z powodu zbliżających się wyborów. 
Inni, że jest to efekt takiego, a nie innego okresu dofinan-
sowania unijnego. Niezależnie od powodu – cieszy boom 
remontowy, inwestycyjny. Nie mogliśmy przejść obojętnie 
obok tematu szpitala powiatowego. Spółka nim zarządza-
jąca ma kłopoty, krośnieńscy radni zdecydowali o pomocy 
w kwocie pół miliona złotych. W tym przypadku okazało się 
jak ważne jest porozumienie i współpraca. Na pewnym etapie 
brakowało tych elementów i wydawało się, że kryzys wisi 
w powietrzu. Udało się go jednak zażegnać. Mamy nadzieję, 
że takie rozwiązania będą przyświecać wszystkim, także po 
21. Października.
   Przyjemnej lektury

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
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„Nie będą nam mówić,  
jak mamy żyć”

Potrafi wsiąść za kierownicę ciężarówki i sprawdzić czy system wywozu śmieci się sprawdza. 
Gdy trzeba udowodnić bezduszność i absurdalność decyzji urzędników wyższego szczebla 
– umie postawić na swoim. Wymaga od swojego zespołu bardzo wiele, gdy trzeba to pracy 
 24h/dobę, ale sam także potrafi pracować bez wytchnienia tygodniami. Jednocześnie, gdy jest 
taka możliwość – staje się duszą towarzystwa i kolegą, a nie szefem. Burmistrz Marek Cebula 
kończy drugą kadencję urzędowania. Nie oznacza to jednak, że wiesza garnitur na „kołku”.
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Cztery ostatnie lata, czyli 2014-2018 były łatwiejsze niż po-
przednia kadencja?
Marek Cebula: Wbrew pozorom nie, ponieważ ten czas wymagał 
jeszcze większego zaangażowania, stawiania sobie jeszcze dal-
szych celów, wieszania poprzeczki jeszcze wyżej. Pierwsza kaden-
cja wiązała się m.in. z obawami – czy podołam, czy „udźwignę” 
pokładane we mnie nadzieje... Gdy w 2014 roku okazało się, że 
mieszkańcy w zdecydowanej większości powiedzieli – „chcemy, 
żeby Marek Cebula kontynuował swój plan”, wiedziałem, że 
przede mną jeszcze większe wyzwania.

Wygrał Pan wówczas w pierwszej turze, bijąc na głowę kon-
kurentów – to także jednoznacznie wskazywało na kierunek, 
w jakim powinna pójść Gmina.
Zgadza się, to były całkowicie inne cztery lata. Samorząd nie był 
już dla mnie tajemnicą, Krosno Odrzańskie stawało się znane 
na arenie krajowej, a więc i zdania wypowiadane przez nas, 
samorządowców z tego regionu miały większe znaczenie, już nie 
byliśmy postrzegani jako „nic nieznacząca gmina na zachodzie 
Polski”, lecz społeczność, która może samoistnie decydować 
o tym czego chce, a nie słuchać „mądrzejszych” z „centrali”.

Co było w takim razie najtrudniejsze, które „kłody” okazy-
wały się nie do przejścia?
Niestety były to czynniki zewnętrzne, niezależne od nas. Pierwsze, 
co przychodzi mi na myśl, to problemy z wykonawcami. Borykają 
się z nimi samorządy w całej Polsce. Przez ich nierzetelność, 
bankructwa, brak sumienności - albo inwestycje nam się opóź-
niały, albo wręcz nawet były przerywane. Nasz budżet planujemy 
z wyprzedzeniem, nie myślimy tylko o tym jak będą wyglądały 
wydatki w kolejnym roku, lecz jak za pięć, czy dziesięć lat. 

Pewnie już wiele osób zapomniało, że gmina Krosno 
Odrzańskie osiem lat temu, w 2010 roku była w czołówce 
„bliskich bankructwa” samorządów, potem było zaciskanie 
pasa i wychodzenie na prostą...
I cały czas na nią wychodzimy. Dzięki rozważnie planowanym 
dochodom i wydatkom możemy spokojnie patrzeć w przyszłość, 
dzięki skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych 
możemy pochwalić się tym, że wykładamy z naszego portfela 
jedną złotówkę, a po chwili, na inwestycje wpada do niego 
siedem złotych...

To słynne równanie 1zł = 7zł
W przypadku naszej Gminy jest ono prawdziwe. Wkład własny 
przynosi siedmiokrotnie większy wpływ z zewnątrz. Ciężka praca 
przynosi efekty...

Są one doceniane w Polsce. Perły Gazety Prawnej, Nagroda 
dla Człowieka Roku „Wprost”, coraz lepsze lokaty w rankin-
gach Rzeczpospolitej (pierwsze miejsce w województwie, 
piąte w Polsce), wydawnictwa Wspólnota, Gazety Lubuskiej, 
był także sukces w rankingu gmin województwa lubuskiego. 
Można się chwalić...
Nie o możliwość chwalenia się tutaj chodzi – te wszystkie nagro-
dy, pierwsze miejsca – są trochę jak „wisienka na torcie”, jednak 
istotą jest ten „tort”, czyli nasza Gmina, która ma stwarzać jak 
najlepsze możliwości rozwoju dla mieszkańców. Komfort życia 
się poprawia, idąc dalej w metaforę „tortową” to rozwijamy tak 
nasz region, by nie był on ani tylko „kwaśny”, ani tak „słodki, że 
aż mdły”. Czyli po prostu dbamy o zrównoważony rozwój.

A jaki on powinien być w przypadku mieszkańców gminy 
Krosno Odrzańskie?
Zrównoważony rozwój to przede wszystkim dobry plan na 
wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Nie 
można o niczym zapominać. Jeżeli przyjmiemy hierarchę wie-
kową to zaczynamy od planowania rozwoju najmłodszych 
mieszkańców – stąd m.in. żłobek, który jednocześnie da wiele 
możliwości rodzicom podopiecznych placówki, dalej mamy 
jedno z najnowocześniejszych przedszkoli w województwie 
– to kolejny stopień patrząc z tego punktu widzenia. Najnowo-
cześniejsze szkoły w województwie tworzymy już od pierwszej 
kadencji. Proszę pamiętać, że dbałość o dzieci i młodzież to 
także pomoc dla rodziców, którzy mogą się realizować, mogą 
wybierać z dodatkowych opcji rozwoju osobistego i zawodowe-
go, których by nie mieli, gdyby musieli opiekować się dziećmi. 
Wykształcona, świadoma swoich możliwości młodzież to później 
odpowiedzialni dorośli, którzy zaopiekują się swoimi rodzicami, 
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dziadkami swoich dzieci. Tak – na każdym etapie, podejmując 
każdą decyzję decydujemy o naszej przyszłości.

To mamy jeszcze kolejne grupy wiekowe...
Grupa mieszkańców aktywna zawodowo – tutaj stwarzamy moż-
liwości, a wyborów oni dokonują sami. Możliwości gospodarcze, 
poprzez ściąganie do Gminy kapitału inwestycyjnego. Kolejni 
przedsiębiorcy to konkurencja na rynku pracy, konkurencja 
wymusza zabieganie, kuszenie pracownika dodatkowymi be-
nefitami – rynek pracy staje się rynkiem pracownika. To każdy 
z Państwa, z osobna podejmuje decyzję, dokonuje wyboru. 
Można więc narzekać, można krytykować, ale każdy z nas jest 
odpowiedzialny za wybór drogi jaką pójdzie. 
Nie zapominamy także o seniorach – to z myślą o nich realizujemy 
mnóstwo inicjatyw, już wkrótce otworzymy Klub Seniora, wspiera-
my działalność stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy zakończyli 
aktywność zawodową, a nadal świecą przykładem witalności.

Hierarchia wiekowa to jedno, a czasami wprowadzany jest 
podział na różne miejscowości, liczbę inwestycji itp. Jak 
wygląda taka statystyka?
Wychwytuję podtekst i od razu zaznaczam, że się z nim nie 
zgadzam. Nie ma podziału na miasto i wioski. Jesteśmy jednym 
organizmem i nie ma mowy o tym, by dobrze funkcjonował, gdy 
będziemy dbać tylko o jeden „organ”. Krosno Odrzańskie jest 
sercem naszej Gminy i to naturalne, jednak każda z miejscowości 
jest tak samo ważna. Dlatego od początku powiedziałem jasno 
i wyraźnie – nie dzielimy, lecz łączymy. Prowadzimy dialog, 
rozmawiamy, wypracowujemy kompromisy. Dzisiaj, gdy ktoś 
próbuje szukać dowodów na istnienie podziałów szybko wy-
mieniam inwestycje zrealizowane na terenach wiejskich – część 
dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mieszkańców, za co jestem im 
wdzięczny, część dzięki wytężonej pracy zespołu realizującego 
projekty, o których jeszcze kilka lat temu nikomu by się nawet 
nie śniło. Popatrzcie Państwo dookoła siebie – po lekturze tego 
artykułu, idąc np. na spacer obejrzyjcie swoje otoczenie, ile no-
wych rzeczy powstało w ciągu ostatnich ośmiu lat. Idziemy dalej 
i krok po kroku będziemy upiększać krośnieńskie miejscowości. 
Liczy się chęć do współpracy...

Dlatego tak ważne są wybory, których 21 października będą 
dokonywać mieszkańcy Gminy?
Najważniejsze i decydujące o kierunku rozwoju na kolejne pięć 
lat. Zobaczcie Państwo jak wiele można zrealizować, jak wiele 
zbudować, przez 60 miesięcy. Tyle samo można zburzyć, zmar-
notrawić. Kłótnie w samorządzie rujnują, tylko współpraca daje 
efekty w postaci zwiększania komfortu życia. Samorząd to taka 

mała arena polityczna, na której może trwać ciągła wojna i zamiast 
poświęcać energię na planowanie i realizowanie można skupiać 
się na odpieraniu nierealnych, politycznych ataków. Ale można 
też koncentrować się na zadaniach. Dlatego tak ważne są te wy-
bory, bo już nie na cztery, lecz na pięć lat zdecydują - czy gmina 
będzie szła ścieżką dialogu i kompromisu, czy też inną drogą. 

Nie uda się dokonać podsumowania kadencji w jednym wy-
wiadzie, dlatego w kolejnych artykułach będziemy poruszać 
tematy związane z tym co udało się zrobić, czego nie udało, 
jakie są plany na przyszłość...
Chciałbym jeszcze podkreślić, że bogactwem naszej Gminy są 
jej mieszkańcy. To dzięki nim o kilkunastotysięcznej społeczno-
ści usłyszała cała Europa, gdy proekologiczna kampania ETZT 
uznana została za jedną z najlepszych na Starym Kontynencie. 
Będąc wśród pionierów, już w 2010 r. wprowadziliśmy fundusz 
sołecki, program stypendialny, w 2013 r. budżet obywatelski, 
w którym frekwencja wynosi nawet 64 %, a także powołaliśmy 
Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miejską i Radę Przedsiębior-
ców. W Gminie Krosno Odrzańskie mieszkańcy mają wpływ na 
otaczającą ich rzeczywistość, a dialog stanowi podstawę prac 
na rzecz społeczności lokalnej. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Wkrótce rusza produkcja w jednej z największych w województwie hal logistycznych. Obiekt stoi na terenie Krośnieńskiej 
Strefy Przemysłowej i powstał w rekordowym czasie. W środku zamontowano najnowocześniejsze urządzenia do pakowania 
przesyłek. Z Krosna Odrzańskiego na całą Europę Środkowo-Wschodnią będą wyjeżdżać produkty dla zwierząt domowych.

Więcej miejsc pracy niż  
zarejestrowanych bezrobotnych

Nowością jest m.in. urządzenie, które za pomocą powietrza 
rozkłada kartony umożliwiając wkładanie do nich wysyłanych 
zakupów. Większość procesu logistycznego jest zautomatyzo-
wana, jednak nie obyło się bez udziału ludzi. Dlatego docelowo 
w hali będzie pracować kilkaset osób. 
- Budowa szła sprawnie i bardzo szybko. Wszystko było zapla-
nowane z najdrobniejszymi szczegółami, począwszy od wyjazdu 
elementów hali z fabryki po ostatnią wkręconą śrubkę, tutaj 
na miejscu – mówi Artur Pawłowski, kierownik budowy. Hala 
logistyczna ma ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych, co 
oznacza, że jest to jeden z największych tego typu obiektów 
w województwie lubuskim. Po raz pierwszy po roku 1989 w gminie 
jest więcej miejsc pracy niż bezrobotnych. Na koniec sierpnia 
zarejestrowanych było niewiele ponad 380 osób, a startujący na 
dniach inwestor do grudnia zatrudni około dwustu pięćdziesięciu 
pracowników, przy czym docelowo będzie tam pracować nawet 
trzy razy więcej osób. Wydajność zakładu do końca roku ma 
wynieść ponad 250 tysięcy paczek na miesiąc. Mamy efekt wielu 
starań, tysięcy przejechanych kilometrów, zabiegania o względy 
inwestorów i gotowości do pomocy – mówi Anna Januszkiewicz, 
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miasta. - Projekt gospodarczy zapewnił promocję walorów inwe-
stycyjnych gminy oraz dotarcie do nieosiągalnych dotychczas 
przedsiębiorców na rynku krajowym i europejskim. Szkolenia 
i staże, które odbywaliśmy m.in. w Polskiej Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych przygotowały nas do współpracy 

z inwestorem, a to przyniosło efekt w postaci zbycia gruntów 
na strefie przemysłowej i rozpoczęcia tam budowy – dodaje.
Wielka inwestycja pociąga za sobą ożywienie w wielu elementach 
gospodarki. Budownictwo mieszkaniowe, rynek usług, wpływy 
do budżetu z podatków – korzyści można wymieniać wiele. Jedną 
z nich jest także przyciąganie kolejnych inwestorów. 
Władze gminy, myśląc perspektywicznie, już teraz podjęły kroki 
mające na celu stworzenie kolejnej strefy. – Nie możemy czekać 
do ostatniej chwili, przewaga konkurencyjna polega m.in. na tym, 
że z dużym wyprzedzeniem przedstawiamy ofertę atrakcyjną 
dla inwestorów. Ci potrzebują dobrych terenów. My im takie 
zaoferujemy - mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek 
Cebula, dodając, że Gmina ma już zgodę na odlesienie terenu, 
jest to około 50 ha położonego w sąsiedztwie firmy Homanit, 
przy drodze z Zielonej Góry do Gubina. To daje olbrzymie moż-
liwości rozwoju gospodarczego Gminy, a tym samym bogacenia 
się mieszkańców – dodaje włodarz. Gmina będzie chciała nabyć 
te grunty od Lasów Państwowych. 
Operator hali, firma Dirks bardzo aktywnie wkroczyła na kro-
śnieński rynek, nie tylko pod kątem biznesowym, ale również 
realizując strategię tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Była sponsorem wielu imprez odbywających się w gminie, m.in. 
Rybobrania i ostatniego wydarzenia biegowego czyli Krośnień-
skiej Dziesiątki, a Łukasz Jaworski, szef działu HR zapewnia, że 
to nie koniec.
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Park Tysiąclecia będzie zachwycał

Prace rewitalizacyjne rozpoczęły się z impetem, po czym na-
stąpiła stagnacja. Czym spowodowany był przestój? Koniecz-
nością uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
materiału, z którego powstaną ścieżki. Pierwotna wersja, która 
była narzucana „z góry” zakładała rozwiązanie, które było nie-
dopuszczalne. Było to polecenie realizacji ścieżek parkowych 
o podłożu mineralnym, które stawałyby się jesienią i wiosną – po 
prostu grzęzawiskiem. 

Jak mieszkańcy mają chodzić 
po rozmoczonych ścieżkach 

przypominających bagno? Jak 
kobiety mają chodzić po mine-

ralnych dróżkach w szpilkach? To 
pytania, które zadawał burmistrz 

Krosna Odrzańskiego podczas 
wielu spotkań. Zdecydowanie nie 
zgadzał się na to, by rewitalizacja 
Parku Tysiąclecia szła w kierunku, 
którego oczekiwała Wojewódzka 

Konserwator Zabytków.

#

Takie rozwiązanie zastosowano już m.in. w parku zdrojowym 
w Szczawnicy Zdroju – jest tak bardzo nietrafione, że park jest 
chwilami bezużyteczny. Jeden z podhalańskich portali pisał 
„Użytkownicy Parku Dolnego narzekają na stan nawierzchni 
alejek, które po wiosennych roztopach bardzo rozmiękły i trudno 
jest po nich spacerować nie brudząc obuwia. Sytuacja może się 
powtórzyć podczas długotrwałych opadach deszczu”. Burmistrz 
Marek Cebula obawiał się, że sytuacja powtórzy się w Krośnie 
Odrzańskim i postawił sprawę jasno – Ja na to nie pozwolę. 
Skończyło się kompromisem. Większość ścieżek będzie mia-

ło nawierzchnię twardą, komponującą się ze starodrzewem, 
a jedynie „droga obwodnicowa” będzie miała nawierzchnię 
mineralną. Dodajmy, że wymóg konserwatorski pociąga za 
sobą zwiększenie wydatków. Nawierzchnia, którą proponowano 
kosztuje około 35 zł za metr kwadratowy, natomiast żywiczna, 
przepuszczalna nawet 200 zł. Co najważniejsze, prace ruszyły 
dalej, teraz wykonywane są wykopy pod instalację elektryczną. 
- Część drzew w parku została wycięta i jak można się przekonać 
oglądając leżące pnie – były one chore i często puste w środku. 
Wszystko odbywało się pod okiem specjalistów – wypowiadali 
się dendrolodzy, ale zasięgaliśmy także opinii ornitologów 
i okazało się, że „pod topór” poszło mniej drzew niż wstępnie 
zaplanowano – mówi Paweł Szwed odpowiedzialny za zieleń 
w trakcie prac. Nie było wątpliwości, że te drzewa stanowiły 
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób spacerujących w parku. 
Mieszkańców kolejny raz informujemy - jest to plac budowy 
przekazany inwestorowi. Nie można, nawet czasowo udostęp-
niać go mieszkańcom ze względu na przepisy bezpieczeństwa.
Co ważne – prace wykonuje konsorcjum lokalnych firm. Zespół 
został podzielony na cztery grupy – są specjaliści od rozbiórek, są 
od zieleni, od „elektryki” oraz od bruku. Koszt zadania, które ma 
zakończyć się w przyszłym roku, a związanego z przeobrażeniami 
terenu przy ul. Parkowej to bagatela 7 milionów 700 tysięcy zło-
tych. Składają się na to nowe alejki, oświetlenie, ławki, kosze na 
śmieci i oczywiście nasadzenia. Jednak to nie wszystko – nowa 
aranżacja przestrzeni miejskiej zakłada zamontowanie trampolin 
dla dzieci, budowę placu do minigolfa, miejsca na ognisko czy 
stojaków umożliwiających powieszenie hamaków. Do tego nowo-
czesność zawita do parku. - Wybudowana zostanie infrastruktura 
światłowodowa umożliwiająca podłączenie kamer monitoringu 
wysokiej rozdzielczości. W sumie ma ich być ponad dwadzieścia 
i umożliwią rejestrację najdrobniejszych szczegółów. Chcemy, 
by to miejsce przyciągało krośnian mających różne pomysły na 
spędzanie wolnego czasu – mówi Grzegorz Garczyński, zastępca 
burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Czy jest sposób na to, żeby uniknąć problemów, na które nie mamy wpływu? Niestety nikt takiego nie wymyślił, a kłopoty 
pojawiają się w najmniej oczekiwanych momentach. Tak też było z pracami w Parku Tysiąclecia. 
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Nowoczesny wóz strażacki na siedem dekad 
OSP Wężyska

Profesjonalizm i zaangażowanie strażaków doceniane jest każde-
go dnia. Wszak mają ogromny udział w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa mieszkańcom. Znakami rozpoznawczymi ochotników 
jest odwaga i pełne oddanie, a także pełna otwar-
tość na współpracę m.in. z krośnieńskim 
samorządem. A ta oceniana jest 
wzorowo, co podkreślił w swoim 
wystąpieniu burmistrz Marek Cebu-
la. Skuteczność ich działań będzie 
od teraz jeszcze większa, bowiem 
OSP Wężyska stała się szczęśliwym 
posiadaczem nowoczesnego wozu 
bojowego. – Jest w nim wszystko, 
co służy ratownikom we wszelkiego 
rodzaju akcjach, od pilarek po wysokiej 
jakości pompy, kamery termowizyjne – podkreśla 
Mirosław Andrzejewski, prezes OSP w Wężyskach. – Cały ten 
sprzęt jest najwyższej jakości – dodaje. Koszt wozu to około 850 
tysięcy zł. Jego doposażenie to kolejne 100 tys. zł. Zakup był 
możliwy dzięki pozyskaniu przez Zarząd OSP Wężyska dotacji 
w kwocie 423 tys. zł z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki dołożyła 

również gmina Krosno Odrzańskie oraz Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej.

Wóz w pełnej krasie prezentuje się im-
ponująco i jest gotowy do akcji. Gmi-

na Krosno Odrzańskie dodatkowo 
przekazała strażakom klimatyzator, 
który z pewnością również znajdzie 
zastosowanie. 
To jednak ostatecznie tylko sprzęt. 
Bohaterstwo i odwaga – to cechy 

strażaków z Wężysk, których nie 
można kupić. – Wasze zaangażowa-
nie jest nie do przecenienia. Ważne, 

aby znalazło to swoją kontynuację 
– mówił Marek Cebula.

Młode pokolenie jest jednak szkolone, 
a swoje umiejętności mogło zaprezentować podczas ćwiczeń 

sportowo-pożarniczych. W trakcie uroczystości przyznano także 
odznaczenia i nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Nam pozostało życzyć kolejnych 
70 lat służby, mimo wszystko mniej intensywnej niż dotychczas. 

70 lat to piękny wiek, który udowadnia zarazem, że wciąż można się rozwijać i to w słusznym celu. Dowodem na to jest 
siedem dekad Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężyskach. Uroczystości, który odbyły się 15 września, stały się okazją nie 
tylko do uhonorowania zasłużonych strażaków, ale także przypomnienia bogatej historii OSP oraz jej osiągnięć. A także 
oficjalnego przekazania nowoczesnego wozu bojowego. 

Poznańska doświetlona - 
piesi lepiej widoczni

Realizacja i zakończenie inwestycji było zaplanowane kilka 
miesięcy wcześniej. Niestety nie wszystko leżało w gestii gminy 
– tłumaczą urzędnicy. Tak długo trwały uzgodnienia z GDDKiA 
oraz służbami wojewody. Pod koniec ubiegłego roku w Krośnie 
Odrzańskim doszło do czarnej serii potrąceń, w tym do jedne-
go wypadku śmiertelnego. Przez ulice Poznańską i Słubicką 
przejeżdża w ciągu doby nawet kilkanaście tysięcy pojazdów. 
Przejście przez tę drogę jest nie tylko bardzo niebezpieczne, 
ale, jak pokazała rzeczywistość– może skończyć się tragicznie. 
13 listopada ub. r. w Marcinowicach, na przejściu dla pieszych 
doszło do potrącenia kobiety, która umarła w szpitalu. Kilka 
tygodni wcześniej, 19 października, na przejściu przez ul. Poznań-
ską kierowca terenówki wjechał w 9-latka. GDDKiA, w pobliżu 
straży pożarnej, zamontowała pomarańczowe migające światło 
informujące o „zebrze” oraz obniżyło krawężniki. To jednak nie 
satysfakcjonowało nikogo. Radni tylko w ciągu kilkunastu ostat-
nich miesięcy interpelowali w tej sprawie kilkukrotnie, a temat 
sygnalizatorów m.in. na Poznańskiej wracał jak bumerang. Na 
sesji pytał o to Kazimierz Rauba, pismo do zielonogórskiego 
oddziału GDDKiA wysłali Krystian Forster oraz Mariusz Grycan, 
interweniował Bartosz Zaborowicz. Argumentem przeciw inwe-

stycji zwiększającej bezpieczeństwo miał być brak wypadków 
śmiertelnych. 
W sumie stanęło trzydzieści jeden lamp diodowych wzdłuż 
drogi oraz pięć przy przejściach. Sygnalizacji wzbudzanej przez 
przejścia Gmina wykonać nie może. Zarządcą drogi jest GDDKiA.

Na tę inwestycję mieszkańcy Krosna Odrzańskiego czekali wiele miesięcy. Teraz 
została zrealizowana. Mowa o oświetleniu wzdłuż ulicy Poznańskiej. 

Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej 
Krystian Forster był 
jednym z Radnych, 
którzy wielokrot-
nie interweniowali 
w sprawie bezpie-
czeństwa pieszych.
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„Dziękujemy”, „Mądre i prze-
myślane decyzje zwieńczone 

sukcesem” – takie komentarze 
dominują po poniedziałkowej 

uroczystości otwarcia Przedszkola 
nr 2 w Krośnie Odrzańskim. 

#
Ponad 120 dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia z uśmiechem powitało rok szkolny w nowym Przedszkolu nr 2.  
Po trzech latach od zamknięcia „starego” budynku uruchomiono placówkę, która jest bez wątpienia najnowocześniejszym 
obiektem w powiecie.

Najnowocześniejsze przedszkole 
w powiecie 

Po tym jak rozwiązano umowę z nierzetelnym wykonawcą trwał wyścig  
z czasem. Udało się – Przedszkole nr 2 otworzyło podwoje dla ponad 120 dzieci

Jeden cel został osiągnięty, teraz kolej 
na następny. Żłobek. Na początku no-
wego roku zostanie otwarty - zapew-
niają włodarze. - Jest to zadanie, które 
było wskazywane przez krośnian jako 
jedno z ważniejszych wśród najpil-
niejszych zadań do realizacji. Badanie 
opinii zostało przeprowadzone przy 
okazji tworzenia Strategii Rozwoju 
Gminy. Nasza determinacja opłaciła 
się – pozyskaliśmy na ten cel ponad 
1,2 mln zł i dzięki temu dla prawie 
siedemdziesięciorga dzieci zostaną 
przygotowane trzy oddziały żłobkowe mieszczące się w budynku 
przy ul. Piastów – mówi Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału 

Promocji i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. 
Umiejscowienie – przy Przedszkolu nr 
3 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 wy-
chowanie w przedszkolu. Zmniejszy 
to zarówno stres rodziców, jak i dzieci 
uczęszczających do obu placówek. 
Dodajmy, że 3 września w gminie Kro-
sno Odrzańskie naukę rozpoczęło 

1641 uczniów w szkołach podstawowych (z czego 131 w ostatniej 
klasie gimnazjalnej) oraz 637 przedszkolaków. 
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Remonty dróg, budowa parkin-
gów. Utrudnienia będą znikać

Ostatnie miesiące upływają pod hasłem jedne-
go problemu, z którym borykają się wszystkie 
samorządy w Polsce. To kłopoty z wykonaw-
cami. Krosno Odrzańskie jest wielkim placem 
budowy i niestety tego typu zmartwienia nie 
omijają naszej Gminy...
Niestety, próby rozstrzygania przetargów koń-
czące się często niepowodzeniem, kłopoty z wy-
konawcami, ceny podawane przez oferentów 
o wiele wyższe niż kosztorys – tak wygląda in-
westycyjna rzeczywistość. Sytuacja na rynku 
pracy jest zła dla pracodawców, a w konsekwen-
cji dla ogłaszających przetargi. Trudno znaleźć 
wykwalifikowanych robotników, pracodawcy 
muszą zdawać sobie sprawę, że aby pozyskać lub 
utrzymać pracownika – muszą mu zaproponować 
lepsze warunki, przede wszystkim finansowe. A to 
oznacza podniesienie kosztów wykonania usługi. 
Skala zagadnienia jest ogromna i z rozmów z ko-

legami, z innych gmin, wynika, że każdemu z nas 
przybyło siwych włosów w ostatnich miesiącach.

Prace na Dolnym Mieście, przedszkole, droga 
Gostchorze-Chyże. Z częścią problemów pora-
dziliście sobie...
Ogłaszamy kolejne przetargi i nie wpływają żadne 
oferty. Tak było w przypadku remontu budynku 
przy ul. Pocztowej 9. W związku z niemożnością 
wyłonienia wykonawcy w postępowaniu, Gmina, 
zgodnie z prawem, przystąpiła do negocjacji 
i udało się. Prace są realizowane. Problem był 
także z przedłużającą się inwestycją związaną 
z adaptacją byłego budynku żłobka przy ul. Pia-
stów 2 na przedszkole. Ostatecznie musieliśmy 
sięgnąć po drastyczne środki i rozwiązać umowę. 
Pierwszy raz od 8 lat doszło do takiej sytuacji. 
Zadanie udało się skończyć przed 3 września 
i dzisiaj przedszkolaki spędzają czas w najno-

Krok po kroku. #Krosnowbudowie
Problemy z wykonawcami? Trzeba znaleźć wyjście. Goniące terminy oddania do użytku? Na-
leży poświęcić więcej czasu. Dzisiaj w administracji nie można pozwolić sobie na „urzędowe” 
przestoje, ponieważ tylko sprawny menadżer poradzi sobie z zarządzaniem gminą w sposób, 
jaki kieruje się firmą. W obecnych warunkach, gdy panuje konkurencja także między samo-
rządami, tylko „biznesowe” i społeczne podejście jest gwarantem sukcesu. Jak poradzić sobie 
w takich okolicznościach? – rozmawiamy z Grzegorzem Garczyńskim, zastępcą burmistrza 
Krosna Odrzańskiego.

Na ulicy Polnej prace zakończą się o czasie, wkrótce zakończony zostanie 
etap Dąbrowskiego od strony Kościuszki. W kolejnych latach planowane 
jest dokończenie remontu Dąbrowskiego, oraz przebudowa Kilińskiego 
i Konopnickiej, dokumentacja została już wykonana. 
Sporo zamieszania w Krośnie Odrzańskim wywołał remont przy blokach 
na ul. Piastów. Mieszkańcy mieli wątpliwości – czy na pewno prace idą 
w dobrym kierunku. Poszło o liczbę miejsc parkingowych, których wg 
obiegowych opinii „znacznie ubyło”. Przed remontem samochody usta-
wiały się tam bowiem prostopadle do drogi, teraz będą musiały równo-
legle. W wyjaśnienie sprawy zaangażował się wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Krystian Forster, który uspokaja. - Zakres prac budowalnych jest 
tam ogromny i warto poczekać na ich zakończenie. Będzie zdecydowa-
nie lepiej, niż do tej pory mówi Forster dodając, że przed remontem na 
parkingu przy ul. Piastów były łącznie 72 miejsca, teraz będzie ich 70. Nie 
jest to „kaprys” wykonawcy czy urzędników lecz wymóg prawny. Kiedyś 
nie zwracano uwagi na odległość od bloku, teraz przepisy określają to 
jasno i precyzyjnie.
Dodajmy, że kilkudniowy przestój w pracach remontowych spowodowany 
był koniecznością odczekania czasu potrzebnego na zastygnięcie jednej 
z warstw drogi. 

Trwają remonty dróg, samorządy realizują wiele inwestycji infra-
strukturalnych. Zanim drogi znowu będą przejezdne a na parkin-
gach będą stać samochody – trzeba niejednokrotnie zacisnąć zęby 
i przetrzymać czas robót. 

Wszystkie drogi na osiedlu Piastów-Kopernika zostaną wyremon-
towane. Plan na kolejne lata już jest. 
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Dolne Miasto w remoncie
Zapowiadana rewitalizacja dolnej części Krosna Odrzańskiego staje się 
faktem. Małymi krokami, zniszczone działaniami wojennymi miasto będzie 
odzyskiwać swój dawny blask. 
Prace budowlane w dolnej części miasta trwają od kilku tygodni. Przypomnijmy, 
że ruszyły z opóźnieniem, ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy. 
Udało się i zaczęła się realizacja planu. Polega on na adaptacji budynku przy ul. 
Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne i lokal dla organizacji działającej na rzecz 
przedsiębiorców. Poza tym projekt dotyczy przebudowy ciągów komunikacyjnych 
wraz z małą infrastrukturą, oświetlenia i monitoringu w otoczeniu ulic Pocztowej, 
Mnichów (dawna Walki Młodych) i Wąskiej, a także zagospodarowania podwórek 
kamienic oraz uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.
Nikt do tej pory nie podejmował się odtworzenia chociaż części zabytkowego 
charakteru Krosna Odrzańskiego, przeszkodą były ogromne pieniądze a dokładniej 
ich brak mówi Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. 
Teraz pieniądze się znalazły. Dobrze napisany projekt otworzył furtkę do pie-
niędzy zewnętrznych. 

Mieszkańcy już dopytują o kolejne tereny, m.in. ulice Grobla, Bobrową czy Plac 
Prusa. Wkrótce ruszamy z pracami, czekaliśmy na informację o możliwym za-

bezpieczeniu przeciwpowodziowym, ale sprawa 
utknęła w martwym punkcie na wyższym szczeblu 
– mówi Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza 
Krosna Odrzańskiego. Kolejny etap, na który także 
pozyskano fundusze (prawie 4 miliony złotych) 
obejmuje wspomniane ulice oraz Żeromskiego, 
Wodną i Rybaki ze wszystkimi „odnogami”.
Planowana inwestycja jest realizowana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

wocześniejszej placówce w powiecie. Do zakończenia została 
elewacja i zagospodarowanie terenu.

Skoro już o opiece dla najmłodszych mowa, to nie możemy 
nie zapytać o żłobek.
Chciałbym najpierw wrócić jeszcze do kwestii przedszkoli. 
Pierwszą wiadomością potwierdzającą dobry kierunek zmian 
są wyniki naboru. Każde zgłoszone dziecko zostało przyjęte do 
krośnieńskich przedszkoli. Nie ma ani jednego odrzuconego 
podania. To był cel, do którego przez kilka lat dążyliśmy. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się oddziały najmłodszych 
dzieci. Po wstępnej weryfikacji zdecydowano się na uruchomienie 
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3, tak jak 
zresztą było to w roku poprzednim. Do przedszkola mogą chodzić 
dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Dla młodszych w Przedszkolu 
nr 1 przygotowano specjalny oddział, jednak najistotniejszy jest 
fakt, że od przyszłego roku w Krośnie Odrzańskim będzie żłobek. 
Od kilkunastu lat, kiedy to w 2003 roku został zlikwidowana taka 
placówka, nie było w Gminie wystarczającej liczby miejsc opieki 
dla dzieci młodszych, w związku z czym kolejnym ważnym celem 
stało się utworzenie miejskiego żłobka. Pozyskaliśmy na to za-
danie dotację w wysokości 1 mln 226 tys. zł z programu Maluch. 
W ramach inwestycji jest powiększany budynek Przedszkola nr 
3 przy ul. Piastów 6d i do końca 2018 roku powinno powstać 
w nim 68 nowych miejsc żłobkowych. 

Pierwszy etap rewitalizacji dolnego Krosna jest realizowany, 
mieszkańcy pytają co z drugim?
Cieszę się, że mogę ogłosić iż wkrótce ogłaszamy przetarg na 
nowe zadania związane z odnawianiem sporej części miasta. 

Pieniądze i to ogromne, bo ponad 4,5 miliona złotych zostanie 
przeznaczone na działania przy ulicach: Grobla, Bobrowa, Że-
romskiego, Wodna, Rybaki i Plac Prusa.
Teraz trwa adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na 
mieszkania socjalne i lokal dla organizacji działającej na rzecz 
przedsiębiorców. Poza tym prace związane są z przebudową cią-
gów komunikacyjnych wraz z małą infrastrukturą, oświetleniem 
i monitoringiem w otoczeniu ulic Pocztowej, Mnichów (dawna 
Walki Młodych) i Wąskiej, a także zagospodarowaniem podwórek 
kamienic oraz uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej. 

Dolne Miasto czekało na te prace aż 70 lat...
Niestety nikt wcześniej nie podjął się tego wyzwania. Rozumiem, 
że przeszkodą był brak pieniędzy, ogrom zadań, które tak na-
prawdę dopiero się zaczynają. Przeszkód można było znajdować 
wiele, jednak nasz zespół patrzy na rozwój Gminy z perspektywą 
kilku, a nawet kilkunastoletnią. Krok po kroku realizujemy plany, 
myślimy o tym jak poprawić komfort życia mieszkańców mając 
na uwadze pokolenia. Najpierw realizowaliśmy najpilniejsze 
potrzeby – zrealizowaliśmy ogromną inwestycję kanalizacyj-
no-wodociągową, potem były i są nadal remonty dróg oraz 
parkingów, w międzyczasie unowocześniamy oświatę, myślimy 
o seniorach oraz miejscach do rekreacji dla wszystkich grup 
wiekowych, teraz nadszedł czas na kolejne elementy tej naszej 
gminnej układanki – rewitalizacja, odnowienia Parku Tysiąclecia, 
wspomniany żłobek, mediateka i wiele innych zadań, które są 
w planach. Będziemy je sukcesywnie realizować.

Dziękuję za rozmowę. 

Dzięki rewitalizacji nastąpi zmiana estety-
ki otoczenia oraz nadanie tym terenom 

funkcji rekreacyjnej i społecznej - cieszy się 
Radny Artur Kozakiewicz.

#
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Ponad milion dla szpitala

Było pół miliona złotych w ubiegłym roku, jest też w tym. Do 
tego przygotowywane umorzenie podatku od nieruchomości. 
Gmina Krosno Odrzańskie wsparła już szpital powiatowy kwotą 
ponad miliona złotych. W ostatnią środę września radni zgodzili 
się na dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł.
Z tą dotacją było sporo zamieszania – krośnieńscy radni domagali 
się konkretnych wyliczeń, programu naprawczego i informacji 
o kondycji finansowej szpitala. Najpierw nie dowiedzieli się 
niczego ponieważ Starosta Krośnieński i jego zastępca wyszli 
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej trzaskając drzwiami. Wy-
dawało się, że topór wojenny został zakopany, jednak mimo 
deklaracji o wspólnym rozwiązywaniu problemów na profilu 
społecznościowym starosty Mirosława Glaza pojawił się wpis 
porównujący radnych do... „lipy”. Pikanterii sprawie dodaje 
fakt, że wpis bardzo szybko zniknął jednak krośnianie zdążyli go 
przeczytać i skomentować. Oto jeden z przykładów: „Widziałam 
wpis Pana Starosty i wydał mi się nieprofesjonalny. Tak mogła-
bym sobie napisać ja lub inny szary człowiek, ale według mnie 
nie ktoś na tak poważnym stanowisku”.
Radni zbulwersowali się, jednak schowali urazę i już kolejne 
podejście było efektywne, a nie tylko efektowne. Po przedsta-

wieniu prezentacji, udzieleniu odpowiedzi radnym a następnie 
przekazaniu programu naprawczego – uchwała o przekazaniu 
przez gminę Krosno Odrzańskie pół miliona złotych została 
przegłosowana. Radny Marek Górski podkreślał, że podziały 
polityczne ich nie interesują ponieważ w tym przypadku funk-
cjonowanie szpitala jest najważniejsze. Gdy upadnie, może już 
się nie odrodzić. 
W Krośnie Odrzańskim będzie najprawdopodobniej oddział 
wewnętrzny – kartą przetargową miała być kwestia przekazania 
obiektów należących do powiatu na rzecz udziałowca – mia-
sta Gubin. Tak też się stało, a to wywołało sporo wątpliwości 
co do przyszłości całego Zachodniego Centrum Medycznego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Rogowski pytał: Czy 
Gubin zostanie w spółce, czy też podejmie kroki mające na 
celu powołanie szpitala we własnym zakresie? Wiemy, że po-
wiat oddał budynki warte kilka milionów złotych. Jedno jest 
pewne - twarde stanowisko krośnieńskich radnych i burmistrza 
w sprawie pozyskania konkretnych informacji o szpitalu opłaciło 
się. Dane zostały przedstawione i wiadomo już, że pieniądze 
z Krosna Odrzańskiego są ratunkiem dla placówki. Powiat już 
więcej pieniędzy nie był w stanie dać.

Podgórna zostaje. Batalia zakończona

Ta batalia trwała wiele miesięcy. Po jednej stronie stanęli miesz-
kańcy i władze Krosna Odrzańskiego, po drugiej część krośnień-
skich środowisk prawicowych, Wojewoda oraz IPN. 
Zacznijmy jednak od początku. W połowie wakacji 2017 roku 
krośnieńscy radni zmienili nazwy trzynastu ulic w mieście, 
jednego placu oraz nadali nazwę ronda. Wcześniej Instytut 
Pamięci Narodowej dwukrotnie otrzymał do sprawdzenia listę 
ulic w Krośnie Odrzańskim. Ustawowa data, po której radni nie 
mogli już zmieniać nazw minął 2 września 2017 roku. Tymczasem 
dopiero 27 dni później wpłynęło pismo, które informowało, że 
nazwę ul. WOP też trzeba zmienić. Nie mogli już tego dokonać 
radni, mimo, że odbyły się konsultacje, które wskazały na ulice 
Podgórną. Uczynił to Wojewoda Lubuski, który podjął decyzję 
o zmianie na ul. Aleja Solidarności Krośnieńskiej. 

Wywołało to ostry sprzeciw 
większości krośnian, którzy 
nie kryli oburzenia nazywając 
takie działania skandalem. Po tym, jak na tabliczkach informa-
cyjnych pojawiła się nowa nazwa ulicy, jej mieszkańcy złożyli 
ponad osiemdziesiąt petycji do Wojewody Lubuskiego z prośbą 
o cofnięcie decyzji i zastąpienie jej Podgórną. Jednocześnie, ze 
względu na upływające terminy, krośnieński samorząd zdecy-
dował o interwencji w sądzie administracyjnym. Wojewoda pod 
naporem argumentów zmienił zdanie.
W sierpniu burmistrz Krosna Odrzańskiego spotkał się m.in. 
z Zenonem Szachowiczem, działaczem solidarnościowym, 
a rozmawiano m.in. o inicjatywach uczczenia pamięci osób 
zasłużonych w walce z komunizmem. 

„Bój” o nadanie nazwy dawnej ulicy WOP ostatecznie zakończony - na rozprawie w Wo-
jewódzkim Sądzie Administracyjnym ponieważ strona Wojewody od wyroku się nie 
odwołała. Tym samym w Krośnie Odrzańskim jest ulica Podgórna. 
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Akcja „Nie bądź BE czyli bandytą ekologicznym” 
zdobywa popularność

Skrót BE oznacza bandytę ekologicznego. Akcję zapoczątkował 
na swoim profilu społecznościowym burmistrz Marek Cebula.
Oczywiście ma to związek z dbałością o wizerunek miasta. 
Jest to też kontynuacja działań podejmowanych od miesięcy, 
a związanych z uporządkowaniem gospodarki śmieciowej. My, 
jako pracownicy urzędu i jednostek podległych mamy wpływ na 
wywóz śmieci, na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, jednak do tej pory niewiele mogliśmy 
zrobić z zaśmiecaniem miasta przez tzw. „bandytów ekologicz-
nych” – mówi burmistrz i opowiada o tym jak wsiadł do samo-
chodu, „objechał” gminę i zrobił zdjęcia wielu miejsc, które są 
powodem do wstydu.

 

Wystarczył dzień „poszukiwań” 
i pierwsi „złoczyńcy” zostali złapa-

ni na gorącym uczynku. 

#
Stare pralki, meble, opony, muszle klozetowe – przy wiatach 
i kontenerach pojawiają się różne przedmioty wielkogabaryto-
we, które powinny trafić do PSZOKu – za darmo. Wielu krośnian 
jest zbulwersowanych, o czym świadczą komentarze: „ludzie 
wywalają wszystko co popadnie, brudasy i tyle, złapać i ukarać”, 
„Nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby robić coś takiego. Naj-
gorsze jest to, że do takich osób nic nie dociera”, „Brawo Panie 
Burmistrzu! Takie rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Wyrzucanie 
tego typu odpadów przy wiatach śmietnikowych i pojemnikach 
poza terminem ich wywozu to NIE JEST GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI. Powiem wprost jest to zwyczajne ŚMIECENIE.” Są 
też zgłoszenia: „czarny seat ibiza na próbnych rejestracjach 
(niestety nie zrobiłam zdjęcia) wywalał śmieci na kupkę, którą 
usypały panie sprzątające piwnice w bloku Kopernika”. Jedna 

z takich skarg zakończyła się mandatem. Nagrany przez miesz-
kankę film posłużył do namierzenia dwóch mężczyzn, którzy 
wyrzucali lodówkę. Mało tego. Mieszkańcy sami wzięli się za 
porządkowanie miejsc, w których zostawiano odpady. 
Przypomnijmy, że w gminie Krosno Odrzańskie trwa proces 
porządkowania gospodarki odpadami. Z początkiem roku wy-
wozem nieczystości zajęło się Krośnieńskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągowo-Komunalne. KPWK zakupiło samochody i kon-
tenery, jednak prawdziwa „rewolucja” polega na wkroczeniu 
nowoczesnych technologii. Rozwiązania teleinformatyczne, 
wykorzystywanie GPS to tylko niektóre nowinki, które zagościły 
wraz ze zmianą operatora. Każdy pojemnik został „zaczipowany” 
i przypisany do danej nieruchomości. Kontrola wywozu odbywa 
się w czasie rzeczywistym. 
Kolejnym elementem będzie budowa nowoczesnego Eko-Cen-
trum. Idea związana jest z połączeniem elementów edukacyjnych 
oraz ścieżki ekologicznej, które będą służyć uczniom i miesz-
kańcom. Jej składowymi 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 atrakcyjne zajęcia.

Ta inicjatywa spodobała się mieszkańcom, którzy aktywnie 
wzięli w niej udział. Na efekty długo nie trzeba było czekać. 
„Bandyta ekologiczny” pilnie poszukiwany!

Odpady takie, jak widoczne na zdjęciu, powinny trafić do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
mieści się przy ul. Wiejskiej 23.

Gdy wydawało się, że sprawa ulicy Pod-
górnej jest już zakończona, do Urzędu 
Miasta wpłynęła opinia Instytutu Pamię-
ci Narodowej, który burząc wszystkie do-
tychczasowe ustalenia, nie wyraził zgody 
na zmianę nazwy z ul. Aleja Solidarności 
Krośnieńskiej na Podgórną. Tyle, że 
IPN spóźnił się z interwencją ponieważ 
nie wypowiedział się w ustawowym 
terminie. Radni skrzętnie wykorzystali 

ten fakt i z powodu uchybień proceduralnych nie wzięli tego 
głosu pod uwagę. Tyle, że musiała się jeszcze odbyć rozprawa 
w Sądzie Administracyjnym. 
„Sąd w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uchyla Zarządzenie 
Wojewody Lubuskiego w sprawie nadania ulicy WOP w Kro-
śnie Odrzańskim nazwy Ulica Aleja Solidarności Krośnieńskiej, 

zasądza także pokrycie kosztów przez 
Wojewodę. W uzasadnieniu m.in. padły 
słowa o wprowadzonym zamieszaniu, 
zapisach konstytucyjnych dających 
samorządowi prawo do decydowania, 
wreszcie, co podkreślaliśmy wielokrot-
nie - WOLI MIESZKAŃCÓW. Dziękuję za 
wsparcie i pomoc w tej sprawie, zostań-
my razem” – tym wpisem na portalu spo-
łecznościowym burmistrz Marek Cebula 
poinformował o sukcesie. Wyrok jest już 
prawomocny. 

Przewodniczący Komisji ds. zmiany nazw ulic Bartosz 
Zaborowicz nie kryje zadowolenia, że ostatecznie głos 
Mieszkańców dawnej ul. WOP został uszanowany.
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W Radzie najważniejsza jest praca zespołowa

Jakimi kompetencjami powinni wykazywać się radni? Jak 
powinna wyglądać współpraca organu uchwałodawczego 
z wykonawczym czyli rady i burmistrza?
Odpowiedź na pierwsze pytanie ma 
ścisły związek z drugim. Oprócz wiedzy 
merytorycznej radni powinni wykazywać 
się chęcią współpracy, umiejętnością 
wypracowywania kompromisów i czymś 
co jest dla mnie oczywiste – muszą być 
wpatrzeni w jeden cel – rozwój gminy, 
którą, jak by nie było, po części kierują. 
Ważne jest zespołowe działanie, tylko 
sprawna drużyna może osiągać sukce-
sy. To jak np. w siatkówce, gdzie kilka 
błędów jednego zawodnika potrafi zni-
weczyć cały plan

To chyba oczywiste...
Niekoniecznie, ponieważ mieliśmy już 
do czynienia z pracą rady, która była 
zakłócana waśniami, „politykowaniem” 
i często brakiem chęci rozmowy przy 
jednym, „okrągłym” stole. Umiejętność 
pracy zespołowej to jedna z najbardziej 
pożądanych cech. To również ta cecha, 
która w wieli przypadkach warunkuje 
sukces, bez współpracy z innymi, trudno mówić o efektywności. 

Co wpływa na dobrą pracę w Radzie Miejskiej?
Umiejętność komunikacji, otwartość na potrzeby innych, czyli 
mieszkańców. Piętnaście osób musi rozumieć, że cel ich pracy 
jest wyższy niż cele jednostkowe. Nie znaczy to jednak, że praca 

w zespole pozbawia indywidualności. Wręcz przeciwnie – ona 
jej wymaga. Każdy zespół pracuje lepiej, jeśli jego członkowie 
się różnią między sobą i tak też dobrana została nasza drużyna. 

Jesteśmy zespołem, którego różnorod-
ność cech i umiejętność współpracy 
gwarantuje sukces, którego jesteśmy 
świadkami. Najważniejszą jednak rzeczą 
jest poczucie odpowiedzialności za pra-
cę własną i zespołu. Brak odpowiedzial-
ności to cecha charakterystyczna osób, 
które mają nadzieję „zbierać medale” 
kosztem innych. Czyli tak zrobić, aby 
się nie narobić.

Potrzebna jest jeszcze współpraca 
z organem wykonawczym, czyli bur-
mistrzem.
Z tym nie ma problemu i chociaż cza-
sami mamy różne zdania – potrafimy 
znaleźć rozwiązanie, które później jest 
realizowane. Na nas, radnych – repre-
zentantach wszystkich miejscowości 
Gminy, spoczywa ogromna odpowie-
dzialność. Za rozwój, za bezpieczeństwo, 
poczucie spokoju i wizję, która każdego 
dnia, krok po kroku, jest realizowana we 

współpracy z Markiem Cebulą. Bycie radnym to wytężone prace 
w komisjach, konsultacje, wsłuchiwanie się w głosy mieszkań-
ców i chociaż wiem, że nigdy nie ma środków finansowych na 
wszystkie potrzeby – staramy się kształtować tak poszczególne 
budżety, by część inwestycyjna była jak największa. 

Na Radzie Miejskiej jako organie uchwałodawczym spoczywa duża odpowiedzialność związana z zarządzaniem gminą. 
Rozwój samorządu jest zależny od licznych czynników i na wiele z nich mają wpływ mądrze podejmowane decyzje przez 
radnych. Są to np. uchwały związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, to także uchwalanie budżetu, podejmowanie decyzji w sprawie 
podatków i opłat lokalnych czy udzielanie burmistrzowi absolutorium. O wizji pracy Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 
rozmawiamy z jej Przewodniczącym, Tomaszem Rogowskim. 

Kilińszczacy w służbie tradycji

Stowarzyszenie Kilińszczaków funkcjonuje od dekady, a przejęło 
tradycje od 4 Dywizji Piechoty, która była z kolei kontynuacją 
I Armii Wojska Polskiego. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest 
dbanie o pamięć historyczną, co w tym roku nabrało dodatkowego 
znaczenia, ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. – W naszych spotkaniach uczestniczą zarówno 
sympatycy, jak i byli żołnierze wraz z rodzinami. To osoby zwią-
zane z byłą 4 Lubuską Dywizją Zmechanizowaną, dla których 
kultywowanie tradycji jest sprawą niezwykle ważną – podkreśla 
Janusz Kamerduła, sekretarz Stowarzyszenia Kilińszczaków. 
W Krośnie Odrzańskim ta tradycja ma wymiar szczególny ze 
względu na stacjonujące tutaj niegdyś licznie jednostki wojskowe. 

Spotykają się, by pamięć o tej dywizji nie zanikła, organizują wycieczki, podtrzymują tradycje – Kilińszczacy, bo o nich 
mowa na początku września spotkali się już po raz dziesiąty, jubileuszowy. W takich imprezach biorą udział nie tylko byli 
żołnierze i pracownicy związani z czwartą Lubuską Dywizją Zmechanizowaną, ale także sympatycy.
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„Cyfrowy urzędnik” oszczędza czas

Projekt e-Usług jest innowacyjnym na skalę województwa przed-
sięwzięciem, w ramach którego każdy z mieszkańców Gminy 
może założyć sobie indywidualne konto, za pomocą którego 
zagłosuje w budżecie obywatelskim, czy zapłaci podatki. Ponadto 
ma możliwość sprawdzenia stanu opłat lokalnych, założenia 
i wysłania sprawy do Urzędu za pomocą udostępnionych for-
mularzy oraz sprawdzania jej stanu załatwienia, złożenia dekla-
racji podatkowych i „śmieciowych”, rejestracji dziecka do szkół 
i przedszkoli czy też rezerwacji terminu ślubu. A to tylko niektóre 

z możliwości systemu. Jego atutem jest możliwość sprawdzenia 
na jakim etapie jest dana sprawa. Po zalogowaniu (każdy mieszka-
niec ma możliwość założenia specjalnego e-konta) udostępniane 
są decyzje w formie elektronicznej, a na życzenie realizowane 
będzie powiadamianie SMS o załatwionej sprawie, zaległościach 
lub innych sprawach urzędowych. W ramach e-usług działa 
także moduł „usterka”, który daje możliwość zgłoszenia awarii, 
uszkodzenia infrastruktury na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. 
Całkowity koszt projektu e-Usług to 2,7 mln zł, z czego 2,3 mln 
zł zostało pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy, działanie 
2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Miejsce nie gra roli, czas obojętny, a kontakt z urzędem 
możliwy. To jest dopiero wygoda. Nowa, cyfrowa platfor-
ma powiązana z Urzędem Miasta daje możliwość zdalnej 
realizacji wielu działań, które do tej pory wymagały wizyty 
w magistracie. 

Na stronie 
https://euslugi.krosnoodrzanskie.pl 

można założyć swoje konto

#

Rynek deweloperski kwitnie
Najprawdopodobniej nowe mieszkania będą powstawać w bu-
dynku przy placu Unii Europejskiej. Niszczejący obiekt pokosza-
rowy został sprzedany firmie z Krakowa. Przy okazji sprzedaży 
pojawiły się plotki, a nawet oszczerstwa rozsyłane pocztą przez 
nieznaną osobę. Do części mieszkańców trafił list z nieprawdziwy-
mi informacjami o przeznaczeniu budynku, z adresem nadawcy 
z Lublina. Sprawdziliśmy, okazało się, że pod tym adresem jest 
szpital. Rozmowy z nowym właścicielem budynku dają podstawę 
twierdzenia, że powstaną tam nowe mieszkania. 

Rola Przewodniczącego Rady Miejskiej to nie tylko „dowodze-
nie” zespołem złożonym z różnych charakterów i temperamen-
tów, ale także dbanie o prawidłowość ustanawianego prawa.
Tak. Czuwam nad prawidłowością przebiegu legislacyjnego 
przy podejmowaniu uchwał od samego początku, czyli od mo-
mentu zrodzenia się inicjatywy uchwałodawczej. Obejmując 
to stanowisko wiedziałem, że podejmuję się trudu sprawnego 
zarządzania pracami rady i samych komisji. Rola jaką pełnię 
w zespole polega na szeroko rozumianym wspieraniu koleżanek 
i kolegów, stwarzaniu warunków do jak najbardziej efektyw-
nej pracy. Muszę wykazywać się umiejętnością inspirowania 
i motywowania, potrzebne są też zdolności analityczne. Bycie 
Przewodniczącym jest trudnym do uchwycenia procesem, który 
trudno jednoznacznie opisać. Nie ma uniwersalnego przepisu na 
sukces. W gminie Krosno Odrzańskie sposobem na prosperitę 
jest współpraca. 

Jakie cele stoją przed Radą Miejska kolejnej kadencji?
Przede wszystkim uchwalenie budżetu, który będzie tak pro-
rozwojowy jak dotychczasowe. Należy bacznie przyglądać się 
finansom Gminy, bo wystarczy chwila nieuwagi byśmy zeszli 
z wytyczonej ścieżki. Pamiętacie Państwo – osiem lat temu za-
ciskaliśmy pasa, potem wychodziliśmy na prostą, dzisiaj mamy 
najbardziej inwestycyjny budżet w historii Krosna Odrzańskiego. 
Gmina jest wielkim placem budowy, realizowane są zadania po-
prawiające komfort życia mieszkańców, wytyczamy sobie cele, 
o których kiedyś mogliśmy tylko marzyć. Jeżeli kolejna „drużyna 
radnych” będzie zgrana – wiem, że osiągniemy wspólnie sukces. 
Będzie to sukces przede wszystkim mieszkańców

Dziękuję za rozmowę.
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Krośnieńskie sołectwa, czyli lekcja samorządności 
w pigułce

Taki też był motyw przewodni wystąpienia burmistrza Marka 
Cebuli podczas X, jubileuszowego Powiatowego Zjazdu Sołty-
sów, który odbył się 22 września w Wężyskach. Spotkanie stało 
się okazją do podsumowania zadań zrealizowanych na prze-
strzeni ostatnich miesięcy i lat, ale także wyznaczenia nowych 
kierunków. A efekty pracy sołtysów oraz wspierania ich działań 
przez krośnieński samorząd, są widoczne gołym okiem. Nowe 
świetlice wiejskie, rozbudowa i remonty infrastruktury drogo-
wej, rewolucja wodociągowo-kanalizacyjna, czy wspieranie 
sołectw na płaszczyźnie oświatowej to znaczące osiągnięcia, 
jakie udało się wypracować w ciągu ostatnich kilku lat. Warto 
dodać, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców, to tereny wiejskie 
stały się głównymi beneficjentami poprzednich edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Także wprowadzenie Funduszu Sołeckiego 
i wygospodarowanie z gminnych zasobów środków na obszary 
wiejskie, stało się ważnym narzędziem dla ich rozwoju.
A podkrośnieńskie miejscowości pięknieją i stają się atrakcyjne 
dla przyjezdnych. Turystyka, rekreacja, gastronomia, ale także 
życie w zgodzie z tradycją to dla nich ciekawa propozycja. Jednym 
z nieodłącznych wydarzeń na trwałe wpisanych w sielski krajobraz 
wsi (choć dziś coraz bardziej nowoczesny), jest Święto Plonów. 
To nie tylko święto rolników, ale i uroczystość religijna, będącą 
podziękowaniem składanym Bogu i Matce Boskiej za szczęśliwie 
zakończone żniwa i zebrane plony. W tym roku gospodarzem 

dożynek było Czarnowo. Pięknie przygotowany plac, mnogość 
stołów i miejsca do siedzenia oraz konsumpcji. Zdecydowanie, 
Czarnowo stanęło na wysokości zadania. 
Program dożynek był bogaty i nie zabrakło w nim punktów 
związanych z tradycją. Korowód oraz pełen ceremoniał dożyn-
kowy, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec i kosz 
dożynkowy, turniej sołectw, występy kapel ludowych, oprócz 
tego strefa Folkojarmarku, atrakcje dla dzieci oraz koncerty. 
Najpiękniejszy wieniec tradycyjny przygotowali mieszkańcy 
Gęstowic, wieniec współczesny przyjechał zaś ze Szczawna.
To było święto wszystkich mieszkańców powiatu... ludzi two-
rzących wspólnotę... jedność, która pozwala budować i osiągać 
sukcesy
„Wsi spokojna, wsi wesoła”, ale i idąca z duchem czasu. Sołec-
twa wchodzące w skład gminy Krosno Odrzańskie od lat, dzięki 
współpracy, udowadniają, że chcieć to móc, a idea liderów 
społeczności lokalnych jest w ich wypadku w pełni uzasadniona.

Sołectwa, których gmina Krosno Odrzańskie liczy 19, okre-
ślane są przez burmistrza Marka Cebulę, jako kwintesencja 
samorządności, samorząd w pigułce. To właśnie tam, jak 
w soczewce, skupia się idea pracy na rzecz lokalnej społecz-
ności. Sołtysi są dla niej liderami, a praca, którą wykonują, 
wymaga pełnego zaangażowania i uważnego wsłuchania się 
w głosy mieszkańców. 

Być burmistrzem 
jeden dzień...

Fotel burmistrza stał się już łakomym „kąskiem” podczas licytacji. Daje 
on możliwość poznania pracy poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta, 
brania udziału w licznych spotkaniach, ale przede wszystkim przejęcia 
na jeden dzień sterów Gminy. Ostatnio na czele krośnieńskiego samo-
rządu na jeden dzień stanął Maksymilian Frencel. W Urzędzie stawił się 
jak na prawdziwego włodarza przystało – w garniturze, pod krawatem 
i z teczką przygotowaną na dokumenty. A czekało na niego wiele wyzwań. 
Najpierw poznał wypełniony po brzegi kalendarz burmistrza, potem 
najważniejsze zadania samorządu oraz osoby kierujące pracą Urzędu 
Miasta, następnie uczestniczył w „pracach w terenie”, czyli ważnych spo-
tkaniach na terenie Gminy. Cały czas z uwagą podpatrywał „dorosłego” 
burmistrza i jak sam przyznał, wiele się mógł nauczyć. Kto wie, może za 
kilkanaście lat to on obejmie gminne stery? Konkurencję będzie miał 
jednak sporą. Jak dotąd licytacja fotelu burmistrza zaowocowała już 
kilkoma młodymi włodarzami.

A gdybyś chciał stać się kimś na jeden dzień, kogo byś wybrał? Wielu 
mieszkańców Gminy, szczególnie ci najmłodsi, wybierają rolę bur-
mistrza Krosna Odrzańskiego. A to wszystko w szczytnym celu, bo 
w ramach finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Korowód dożynkowy jest  
nieodzownym elementem  

Święta Plonów.
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IX Turniej Rycerski – pięknie, walecznie, 
ale i charytatywnie

– Rzeczywiście, ze wszystkimi uczestnika-
mi łączą nas bardzo dobre relacje. Turniej 
jest zresztą dla bractw jednym z ostat-
nich takich wydarzeń w roku, możemy 
zatem mówić o zakończeniu długiego 
sezonu. Cieszę się, że od lat ma ono miej-
sce właśnie w Krośnie Odrzańskim. To 
udowadnia, że Gmina stała się dla nich 
szczególnym miejscem – podsumowuje 
Tomasz Miechowicz, dyrektor Centrum 
Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”. – 
Spotkania w ramach Turnieju to nie tylko 
spotkanie z historią, ale przede wszyst-
kim przednia zabawa – przekonuje.
Zabawa, która trwała dwa dni, po wcze-
śniejszym przekazaniu klucza do miej-
skich bram książęcej parze. Licznych 
odwiedzających przyciągały do Zamku 
m.in. stoiska, które pozwalały poznać 
np. dawne rzemiosło. Żądni adrenaliny 
mogli zaś zgłębiać tajniki łucznictwa. Był 
to jednak przedsmak kolejnych atrakcji. 
Pokaz dawnej mody, przywoływane już 
tańce, popisy jazdy konnej, ale przede 
wszystkim turniej bojowy o Pierścień 
Księżnej Jadwigi – to mogło się podo-
bać. W tym roku na wysokości zadania 
stanął Marek Witkowski z drużyny wojów 
serbołużyckich „Biełoboh”, który wywal-
czył dublet – był niepokonany zarówno 
w turnieju łuczniczym, jak i w bojowym. 
W nagrodę, oprócz pierścienia księżnej 
Jadwigi, otrzymał sztabkę złota ufundo-
waną przez Mennicę Lubuską.
Świetnie spisali się także obrońcy zamku, 
który ku czci księżnej Jadwigi i księcia 
Henryka odparli atak nieprzyjaciela. 
A jeśli zamek został obroniony, to znak, 
że spotkamy się za rok. Organizatorzy 
już teraz zbierają pomysły przed X jubi-
leuszową edycją.

Jeszcze jednym bohaterem podczas Tur-
nieju był Rafałek. Pięcioletni chłopczyk 
z Lubieszowa, który walczy z glejakiem 
mózgu. Na szczęście w tej walce nie jest 
sam, a chęć pomocy płynie z wielu stron. 
Także z Krosna Odrzańskiego. Akcję na 
rzecz pomocy małemu rycerzowi czynnie 
wsparły Agnieszka Szurgot oraz Anna 
Januszkiewicz - obie z Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim. Drugiego dnia 
Turnieju zorganizowały stoisko cha-
rytatywne, z którego dochód został 
przeznaczony na rzecz pomocy chłop-
czykowi. – Niestety, dla Rafałka nie ma 
już w Polsce odpowiedniego wsparcia 
medycznego, dlatego zbieramy środki, 
aby mógł wyjechać do Niemiec i tam kon-
tynuować leczenie. Mieszkańcy naszej 
Gminy okazali serce, jak zawsze można 
na nich liczyć. Odzew na prośbę wspar-
cia naszego stoiska ciastami był wręcz 
niesamowity. Dziękuję wszystkim tym, 
którzy je upiekli, dziękuję także cukierni 
pana Rajmunda Dratwy, który również 
przekazał charytatywnie słodkie wypieki 
– podsumowuje Anna Januszkiewicz.
Jak już wspomnieliśmy, pomoc dla Ra-
fałka płynie z wielu stron. Tydzień przed 
Turniejem Rycerskim serce okazali także 
mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości. 
W sumie zebrano ponad 45 tys. zł, a do 
tej kwoty dołączyła cegiełka z Krosna 
Odrzańskiego w postaci blisko 2 tys. 
100 zł. 

Więcej informacji o tym, jak wspomóc 
chłopca, można znaleźć m.in. na fa-
cebookowym profilu „Wspólna Walka 
dla Rafałka”.

Szczęk żelaza i potyczki dzielnych wojów, zapierające dech w piersiach popisy jeźdźców, a także nauka dawnych tańców. 
Takie atrakcje miłośnicy dawnych dziejów lubią najbardziej. Ale nie tylko oni, bowiem Turniej Rycerski o Pierścień Księżnej 
Jadwigi Śląskiej to wydarzenie zarówno dla dużych, jak i małych – ogółem – dla całych rodzin. Zresztą przybywające do 
Zamku Piastowskiego od lat bractwa oraz wystawcy to także jedna wielka rodzina. Nie inaczej było podczas tegorocznej, 
dziewiątej już edycji.
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Rusza budowa świetlicy w Starym Raduszcu

- Powstanie nowy obiekt. Do tej pory – mimo, że jest to jedna 
z większych miejscowości gminy – mieszkańcy nie mieli takiego 
miejsca, stąd decyzja o budowie – mówi Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego. 
Świetlica zaprojektowana jest na potrzeby miejscowości, ma to 
być miejsce spotkań, imprez i myślę, że dla mieszkańców Sta-
rego Raduszca jest w sam raz, na wymiar –mówi sołtys Grażyna 
Myśliwiec.Budowa wywołała duże poruszenie wśród lokalnej 
społeczności, która już snuje plany dotyczące wykorzystania 
świetlicy przy organizacji różnych przedsięwzięć. - Bardzo się 
cieszymy bo przede wszystkim będziemy mieli miejsce, gdzie 
będą mogły się odbywać spotkania wiejskie ale także Mikołajki, 
Dzień Dziecka – dodaje sołtys Starego Raduszca.

Udało się rozwiązać wcześniejsze problemy i rozwiać wątpliwości 
dotyczące rzekomej lokalizacji w tym miejscu starego cmentarza. 
Okazało się, że w tym miejscu nie ma grobów. 

Na tę inwestycję z utęsknieniem czekali mieszkańcy Starego 
Raduszca. Zaczęła się budowa nowej świetlicy, rozstrzygnięto 
przetarg i po wyeliminowaniu problemów „historycznych” 
– można zaczynać. 

Krosno Odrzańskie wyznacza trendy

„Topowym” przykładem jest zwycięska kampania ETZT z 2012 
roku. Przeprowadzona wówczas akcja związana z ekologicznym 
przemieszczaniem się została uznana za jedną z dziesięciu naj-
lepszych w Europie. To właśnie wtedy narodziła się również idea 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego, którego siódma edycja odbyła 
się w minioną sobotę. W tym roku była ona wyjątkowa za sprawą 
akcji budowania placu zabaw z odzysku. Organizatorzy akcji, firma 
Ekofabryka, przy współpracy z Zespołem Edukacyjnym w Osiecz-
nicy, Lokalną Grupą Działania „Zielone Światło”, Nadleśnictwem 
Krosno oraz Urzędem Miasta przygotowali na plaży nad jeziorem 
Moczydło miejsce do niszczenia i tworzenia. Wyobraźnia dzieci 
i rodziców nie znała granic, a efektem zabawy było stworzenie 
konstrukcji z przedmiotów, które trafiłyby na śmietnik. Po co? 

Maciej Szczepański z Ekofabryki mówi, że akcjom ekologicznym 
przyświeca cel nauki przez zabawę. Ich atutem jest również to, 
że skierowane są do wszystkich grup wiekowych, przez co sprzy-
jają integracji. - Poziom segregacji śmieci w naszej Gminie nie 
jest satysfakcjonujący i włączając się w takie akcje podnosimy 
świadomości mieszkańców w tym zakresie. Po co karać, skoro 
możemy uczyć dodaje Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta. Pomysły, 
które zostały podpatrzone podczas weekendowej akcji mogą 
z sukcesem zostać przeniesione do domu, a Krosno Odrzańskie 
kolejny raz udowodniło, że nie trzeba być wielką aglomeracją, 
by wskazywać kierunki i wyznaczać trendy.

Mieszkańcy gminy Krosno Odrzańskie niejednokrotnie udowadniali, że idea społeczeństwa obywatelskiego nie jest Im 
obca. Do tego potrafią się zmobilizować i pokazać, że aktywność mają we krwi. 

Sołtys Grażyna Myśliwiec pokazuje miejsce, gdzie już 
wkrótce stanie świetlica wiejska, o którą zabiegała 

wspólnie z ówczesnym Radnym Robertem Narkunem.
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Tęcza świeci nad Krosnem Odrzańskim 

Napisać, że ubiegły sezon był w wykonaniu 
podopiecznych trenera Macieja Kulikow-
skiego niezwykle udany, to jak nie napisać 
nic. Po upragnionym awansie i podsta-
wowym kroku do wypełnienia obietnicy: 
„Nigdy więcej okręgówki!”, krośnieńska 
maszyna nabrała wiatru w żagle i stała się 
prawdziwą rewelacją rozgrywek. W zgod-
nej opinii specjalistów oraz kibiców fut-
bol spod znaku Multicolores uchodził za 
jeden z najładniejszych w całej IV lidze 
– widowiskowy, choć podporządkowany 
taktycznemu rygorowi, solidny, ale z nutą 
szaleństwa. Przede wszystkim jednak – 
efektywny. Tęcza zakończyła rozgrywki 
na II miejscu! Mało kto spodziewał się aż 
tak dobrego rezultatu, ale nasi piłkarze za-
grali na nosach ligowym wyjadaczom i dali 
swoim wielbicielom powody do ogromnej 
radości. Co więcej, Paweł Cierech został 
uznany najlepszym pomocnikiem, wy-
walczając zarazem tytuł króla strzelców. 

Trenera Macieja Kulikowskiego wybrano 
zaś najlepszym trenerem seniorów.
Multicolores nie osiadają na laurach. Po 
ośmiu kolejkach obecnego sezonu, Tęcza 
awansowała na fotel wicelidera, ustępując 
jedynie KS Falubaz Gran-Bud Zielona Góra. 
Zresztą tylko lider z Winnego Grodu znalazł 
jak dotąd sposób na Tęczę Homanit, wy-
grywając w Krośnie Odrzańskim 3:4. Oka-
zja do rewanżu lada moment. To właśnie 
Falubaz będzie rywalem naszych piłkarzy 
w IV rundzie okręgowego Pucharu Polski. 
Mecz zostanie rozegrany 10 października na 
stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapo-
wiada się nie lada gratka dla kibiców, a obie 
drużyny z pewnością nie odstawią nogi.
Ligowe zmagania w rundzie jesiennej pod-
opieczni trenera Kulikowskiego zakończą 
zaś 10 listopada. I w tym wypadku również 
czeka nas arcyciekawe spotkanie, będzie 
to bowiem pojedynek rywali zza miedzy. 
Tęcza zagra w Gubinie z Cariną. 

Sześć zwycięstw, jeden remis, jedna porażka. Stosunek bramek 26:14 (stan na 28 września). Tęcza Homanit Krosno 
Odrzańskie udowadnia, że zarówno awans do IV ligi, jak i drugie miejsce na finiszu ubiegłorocznych rozgrywek, to nie 
dzieło przypadku, a efekt sumiennej pracy i wiary w ambitny projekt. 

V edycja krośnieńskiego klasyku biegowego

Krośnieńska 10 to już biegowy klasyk, o czym świadczy nie tylko 
wysoka frekwencja i świetna organizacja, ale również fakt włą-
czenia imprezy w poczet Lubuskiej Ligi Biegowej. Dla samych 
zawodników to także doskonała okazja, aby dzielić się swoją 
pasją. Nie od dziś wiadomo, że sport to dla wielu coś więcej, niż 
hobby – to styl życia. 
W tym roku pogoda okazała się dla nich łaskawa i była miłą odmianą 
po upałach, jakie podczas poprzednich edycji wyciskały siódme 
poty. Niezmienna pozostała z kolei postawa zawodników, którzy 
dali z siebie wszystko walcząc nie tylko z rywalami, ale również 
z własnymi słabościami. Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek 
Cebula, zmęczony ale szczęśliwy, wbiegł na metę w drugiej setce 
zawodników, jednak jak podkreślał – nie wynik, lecz ukończenie 
biegu jest dla niego szczególnie ważne.
Organizatorzy wyposażyli biegaczy w dedykowane pakiety star-
towe, posiłki. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie plastycznym 
„Moje Wakacje” zorganizowanym przez firmę Dirks przy wsparciu 
opiekunek z Przedszkola nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Pomoc 
w tego typu imprezach jest nieoceniona, a pozytywne opinie po 
tegorocznej odsłonie biegu z pewnością motywują organizatorów 
do dalszej pracy.
Już za niespełna rok szósta edycja Krośnieńskiej Dziesiątki, ter-
min – 25 sierpnia 2019 r. 

34 minuty i 10 sekund. To wynik zwycięzcy tegorocznej edycji Krośnieńskiej 10, wydarzenia biegowego mającego już stałe 
miejsce w gminnym kalendarzu i cieszącego się zasłużoną renomą wśród sportowców z całego regionu. Na linii startu V 
edycji zameldowało się blisko 300 zawodników, a zaszczytne pierwsze miejsce wywalczył Paweł Raczyński, reprezentujący 
5 Kresowy Batalion Saperów.
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Letni wypoczynek aktywnie

Jezioro Glibiel przyciąga amatorów wodnych zabaw. Wykonane 
inwestycje uatrakcyjniły miejsce będące okazją do wypoczynku, 
także aktywnego. 60 tysięcy złotych – taka kwota została prze-
znaczona na zakup i montaż placu zabaw dla dzieci, wymianę 
desek na pomostach, a konieczne było też przywiezienie trzystu 
ton świeżego piasku. Gospodarze terenu nie zapomnieli również 
o rowerzystach – dla nich zakupiono nowe stojaki. 
Skoro już o Łochowicach mowa to nie można przejść obojętnie 
obok imprezy o nazwie Woohowice Project. Najlepsi DJ’eje, 
energetyzująca muzyka, zabawa do samego rana. 
Przenosimy się do miejsca, gdzie wydarzenie miało całkowicie 
inny charakter. „Plon, niesiemy plon w gospodarza dom”, ta 
ludowa przyśpiewka po raz kolejny zabrzmiała w gminie Krosno 
Odrzańskie. Święto Plonów w tym roku odbyło się w Czarnowie. 
Niezwykła atmosfera święta plonów została w tym roku okra-
szona wieloma atrakcjami, które przyciągały gości spoza gminy. 
Pięknie przygotowany plac, mnogość stołów i miejsca do siedze-
nia oraz konsumpcji (co na wielu imprezach jest często proble-
mem), wypełniony atrakcjami program pozwala stwierdzić, że 
Czarnowo stanęło na wysokości zadania. Program był bogaty 
i nie zabrakło w nim punktów związanych z tradycją. Korowód 
oraz pełen ceremoniał dożynkowy, rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszy wieniec i kosz dożynkowy, turniej sołectw, 
występy kapel ludowych, oprócz tego strefa Folkojarmarku, 
atrakcje dla dzieci, koncert zespołu Effect, a także losowanie 
skutera w wielkiej dożynkowej loterii. Święto Plonów w Czarnowie 
współfinanowane było z Funduszu Małych Projektów Eurore-
gionu Sprewa-Nysa-Bóbr, w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej. Organizują je wspólnie – gmina Krosno Odrzańskie, 
Powiat Krośnieński, Powiat Spree-Neisse, Sołectwo Czarnowo, 
CAK Zamek oraz OSiR. 
Liczba „jedenaście” królowała za to w Osiecznicy. 11 sierpnia, 
po raz jedenasty odbyło się tam Święto Karpia. Ryba wędzona, 
z rusztu, smażona, zupa z karpia po węgiersku to niektóre z pro-
ponowanych przez organizatorów potraw. 
Oczywiście nie zabrakło festynów w wielu miejscowościach 
całej Gminy, a przez całe wakacje CAK Zamek oraz OSiR organi-

zowały dla dzieci szereg atrakcji – warsztaty rycerskie, wyjazdy 
integracyjne, obozy. 

Lato obfitowało nie tylko w słońce, ale także imprezy, które zachęcały do wypoczynku, rekreacji, zabawy. Amatorzy siat-
kówki – zarówno w wydaniu boiskowym, jak i plażowym licznie stawiali się na turniejach, które były okazją do nie tylko 
do rywalizacji, ale także spotkań. 

Kazimiera Potocka, Wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej została wyróżniona Odznaką Honorową za Zasłu-
gi dla Województwa Lubuskiego.

Tomasz Miechowicz, Dyrektor CAK „Zamek” został  
wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa Lubuskiego.

Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji  
i Rozwoju Gospodarczego została wyróżniona brązo-
wym medalem Prezydenta RP za sumienne i wzorowe 
wykonywanie obowiązków służbowych

Galeria wyróżnionych
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Krośnieńska oświata na piątkę z plusem

Nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym laptopy i tablice mul-
timedialne, remonty placówek, a także skuteczne reagowanie 
na zmiany w systemie edukacji, wynikające z ministerialnych 
ustaw (np. poprzez utworzenie Zespołu Szkół z połączenia Sp3 
i Gimnazjum), to tylko niektóre przykłady. Warto również pod-
kreślić docenianie dokonań uczniów poprzez regularne przyzna-
wanie stypendiów burmistrza za bardzo dobre wyniki w nauce 
i osiągnięcia sportowe. Suma wszystkich działań sprawiła, że 
krośnieńska oświata ma się bardzo dobrze, a o wielu uczniach, 
będących absolwentami gminnych placówek, słyszymy w sa-
mych superlatywach ciesząc się wraz z nimi sukcesami na skalę 

wojewódzką, krajową, a nawet międzynarodową. Ważnym prze-
jawem dbania o ich rozwój, już na wczesnym etapie nauczania, 
jest niewątpliwie program „Edukacja poprzez szachy w szkole”, 
który krośnieński samorząd wprowadził do wszystkich placó-
wek oświatowych, stając się jednym z liderów w tym zakresie. 
Celem, jaki przyświecał takiemu działaniu, jest rozwój młodego 
pokolenia, a w szczególności jego zdolności matematycznych 
i umiejętności logicznego, strategicznego myślenia. Program 
realizowany jest przy współpracy z Krośnieńskim Stowarzysze-
niem Gier Umysłowych „Tęcza” Krosno Odrzańskie. Jego człon-
kowie od lat z pasją szkolą różne grupy wiekowe oraz organizują 
profesjonalne zawody, takie jak Festiwal Gier Umysłowych, czy 
Krośnieńska Liga Szachowa. 

Rozwój oświaty jest jednym z priorytetów krośnieńskiego samorządu, co szczególnie udowodniły dwie ostatnie kadencje. 
Środki przeznaczane na ten cel były jednymi z najwyższych w skali całego gminnego budżetu. 

Nowe drogi, chodniki, plany na rozwój  
krośnieńskiej wsi

W tym roku płyty zostały położone w Kamieniu, 
Gostchorzu, Osiecznicy (Konopnickiej), na zjeź-
dzie do garaży przy Szosie Poznańskiej oraz przy 
Gubińskiej. W sumie prawie półtora kilometra. 
Jednak to nie koniec inwestycji na wsiach. Skoro 
mowa o drogach to muszą być też chodniki. Do 
pieniędzy już zaoszczędzonych zostały dołożo-
ne kolejne, z budżetu i dzięki temu można było 
powiększyć zakres prac. Dotyczy to Osiecznicy, 

Czarnowa, Bielowa, Marcinowic, Szklarki Rad-
nickiej oraz Radnicy. Trzeba też wymienić ścieżkę 
rowerową z Łochowic w kierunku cmentarza, 
drogę w Czetowicach oraz dofinansowanie Gmi-
ny ostatniego etapu remontu drogi powiatowej 
Krosno Odrzańskie-Łochowice. Przygotowana 
została dokumentacja na termomodernizację 
szkoły i świetlicy wiejskiej w Wężyskach, wykonano 
remont łazienek w drugim obiekcie. Nad jeziorem 
Cisek w Szklarce Radnickiej zbudowano nowe 
oświetlenie. Budowana jest świetlica w Starym 
Raduszcu, o czym piszemy w oddzielnym artykule. 

Program budowy nowych, betonowych dróg w miejscowościach gminy Krosno Odrzańskie będzie kontynuowany – zapo-
wiada burmistrz Marek Cebula. Pilotażowa akcja związana z wykorzystaniem tzw. płyt jumbo spodobała się mieszkańcom 
i dlatego w kolejnych latach krośnieńskie drogi będą pozbawione „błotnych” uciążliwości.

Cieszę się, że wnioski mieszkańców dotyczą-
ce poprawy infrastruktury na terenach wiej-
skich doczekały się realizacji - mówi Radny 

Leszek Fijałkowski, Sołtys Osiecznicy

#
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Gmina w dobrych rękach.  
Burmistrz oceniany na szóstkę 

Jednym z najważniejszych dowodów akceptacji prowadzonych 
działań były absolutoria jednogłośnie przyznawane przez kro-
śnieńskich radnych. I to przez 
kilka lat z rzędu! Takim zaufa-
niem może się poszczycić jedynie 
czołówka lubuskich włodarzy. 
Burmistrz Marek Cebula, komen-
tując wyniki ostatniej sesji ab-
solutoryjnej, zachowuje jednak 
skromność. – Każde z przyzna-
nych absolutoriów z pewnością 
daje wiele radości, ale to zara-
zem motywacja do dalszej pracy. 
A ta w przypadku całego zespołu 
z Urzędu Miasta była w ostatnich 
ośmiu latach niezwykle wytężona. Obraliśmy cel, do którego 
systematycznie dążyliśmy z myślą o naszych mieszkańcach. 
Im również chciałbym podziękować. Dzięki wsparciu i zaufaniu 
możemy cieszyć się wspólnym sukcesem, jakim jest rozwój 
naszej małej Ojczyzny – podsumowuje.
A „skok jakościowy” gminy Krosno Odrzańskie jest widoczny 
gołym okiem – także pod względem finansowym. Przypomnijmy, 
w 2014 roku, gdy Marek Cebula obejmował urząd burmistrza, 
zadłużenie wynosiło ponad 58,4%. Po ośmiu latach to niecałe 
20%, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca kwotę 757 zł. 
Obecnie Krosno Odrzańskie jest jedną z najlepiej zarządzanych 
gmin w województwie lubuskim. Dla porównania w gminie 
Lubsko, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwi 
Finansów, po 2017 roku zadłużenie wynosiło 3 tys. 474 zł na 
mieszkańca. W skali całego kraju niechlubym liderem była gmina 
Ostrowice – 18 tys. 600 zł. To pokazuje skalę rozwoju Krosna 
Odrzańskiego i skuteczności prowadzonych działań.
Sukcesu nie byłoby bez zaangażowania całego zespołu, jednak 
na szczególne wyrazy uznania zasługuje bez wątpienia „cicha 
bohaterka”, czyli skarbnik Ilona Ogiba. To dzięki jej wytężonej 
pracy i dogłębnej analizie gminnego budżetu oraz strategii 
rozpisanej na kilka lat do przodu, mówimy obecnie o świetnej 
kondycji samorządu. – Dzięki pani możemy spać spokojnie 
– powiedział podczas jednej z sesji podsumowującej budżet 
burmistrz Marek Cebula. I zdanie to, choć żartobliwe, najlepiej 

oddaje atmosferę panującą od lat w gminie Krosno Odrzańskie. 
Równowaga, komfort systematycznego dążenia do kolejnych 

celów, umiejętne pozyskiwanie 
środków unijnych, wiarygodność 
w ocenie przedsiębiorców. Także 
dla nich nasza mała Ojczyzna jest 
atrakcyjnym partnerem bizne-
sowym.
A dowody rozwoju widoczne są 
gołym okiem. Homanit, będący 
jedną z najprężniej działających 
firm na lubuskim rynku, czy Dirks 
Polska, w którym zatrudnienie 
znajdą setki osób. Takiego „bo-
omu” na krośnieńskim rynku 

pracy nie było od lat 70. XX w. Nowoczesna sieć wodociągowo-
-kanalizacyjna, czyli największe przedsięwzięcie inwestycyjne 
w historii Gminy, to również powód do dumy. 
Zrównoważony rozwój przy jednoczesnej walce z zadłużeniem, 
choć przez wiele osób określane przed ośmioma laty jako cel 
wręcz karkołomny, stały się rzeczywistością. Liczby nie kłamią, 
podobnie jak zaufanie, wyrażane jednogłośnie podczas sesji 
absolutoryjnych. Chcieć to móc, jednak bez wytężonej pracy to 
popularne sformułowanie nie miałoby racji bytu. Krośnieńska 
drużyna z burmistrzem Markiem Cebulą udowodniła, że można.

Zrównoważony rozwój, uważne oglądanie każdej wydanej złotówki, systematyczna walka z zadłużeniem przy jednoczesnej 
ofensywie inwestycyjnej – to tylko niektóre słowa klucze podsumowujące zarówno mijającą kadencję, jak i całokształt 
ośmiu lat wytężonej pracy drużyny dowodzonej przez burmistrza Marka Cebulę. 

Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych, ponieważ 
ocenia pracę włodarza w poprzednim roku. Marek Cebula 

mógł liczyć na jednogłośne poparcie radnych. Nie tylko 
udało się zrealizować założenia przewidziane w budżecie, 
ale także wypracować nadwyżkę finansową - mówi Radny 

Marek Górski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwo-
ju Gospodarczego.

#

Modernizacja targowiska miejskiego to jedna z „topo-
wych” inwestycji w kadencji 2014-2018.
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Gminny budżet otwarty dla mieszkańców

Pionierskim, ponieważ wprowadzając w życie Budżet Obywatelski 
gmina Krosno Odrzańskie była wówczas w 2% wszystkich samo-
rządów, które zdecydowały się umożliwić swoim mieszkańcom 
partycypowanie w podziale pieniędzy. A dlaczego trafionym? O tym 
świadczy zaangażowanie w realizację wniosków oraz późniejsze 
głosowanie. Wystarczy przywołać najważniejsze dane dotyczące 
ostatniej, V edycji. Zwycięski wniosek uzyskał aż 1222. Żeby trafić do 
czołowej trójki konieczne było zaś zdobycie 891 podpisów poparcia. 
Ogółem frekwencja wyniosła 43% uprawnionych do głosowania.
Zainteresowanie rosło z każdym rokiem, podobnie jak umiejęt-
ności mieszkańców w przygotowywaniu wniosków. Zwiększyła 
się także skala samego Budżetu. W ramach V edycji na realizację 

pojedynczego zadania przewidziano kwotę do 100 tys. zł, nie zaś 
do 70 tys. złotych jak w latach ubiegłych. 
Warto dodać, że to nie jedyny pionierski pomysł dotyczący reali-
zacji zadań z gminnej kasy. Jednym z nich jest również Fundusz 
Sołecki, choć nie obowiązkowy, to w 2014 roku, na mocy Uchwały 
Rady Miejskiej, wyodrębniony w ramach budżetu. Każdego roku 
do sołectw trafiają znaczące środki finansowe. W przyszłym roku 
będzie to ponad 370 tysięcy zł. To niezwykle ważny element życia 
każdej wsi. Z Funduszu finansowane są bowiem drobne inwestycje, 
festyny czy imprezy okolicznościowe.

Przed nami VI edycja Budżetu Obywatelskiego. 15 października zaczyna się składanie formularzy. Każdego roku budżet 
partycypacyjny to coraz większe zaangażowanie mieszkańców, a przede wszystkim setki tysięcy zł wygospodarowanych na 
rzecz wybranych przez krośnian inwestycji. Budżet Obywatelski, zapoczątkowany w 2013 przez burmistrza Marka Cebulę, 
okazał się pomysłem zarówno pionierskim, jak i trafionym.

Edycja I - 2014 rok 
nazwa zadania Szacunkowy koszt Liczba oddanych 

głosów

Położenie chodnika o długości 200-250 m ulica koło drogi głównej i kościoła w Wężyskach 70 000,00 zł 1112

Termodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osiecznicy 70 000,00 zł 930

Uzupełnienie oświetlenia wsi Marcinowice 70 000,00 zł 757

Budowa chodnika odcinek o dł. 260 m i szer. 1,5 m Wężyska od nr 157 do 10A 50 000,00 zł 672

Oświetlenie wzbudzeniowe droga rowerowa między Krosnem Odrz. -Łochowice 70 000,00 zł 584

Edycja II - 2015 rok 
nazwa zadania Szacunkowy koszt Liczba oddanych 

głosów

Wymiana nawierzchni asfaltowej odcinek drogi gminnej Gostchorze od drogi wojewódzkiej do jeździeckiego klubu sporto-
wego (ok. 300 m). 72.000,00 689

Oświetlenie wsi Marcinowice (dokończenie oświetlenia ulicy od nr 48 do 78 + rozpoczęcie robót na odcinku od nr 8 do nr 3  
co druga lampa). 72.000,00 720

Budowa chodnika we wsi Wężyska od posesji nr 77 do 110 (ok. 350 m). 72.000,00 680

Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Stary Raduszec, Szklarka Radnicka, Strumienno, Sarbia, Radnica, Nowy 
Raduszec, Kamień, Gostchorze, Chyże, Brzózka. 72.000,00 741

Oświetlenie drogi Łochowice Bielów. 70.000,00 1363

Edycja III - 2016 rok 
nazwa zadania Szacunkowy koszt Liczba oddanych 

głosów

Oświetlenie ulicy w Marcinowicach od numeru 30 B w stronę numeru 27 A. 70.000,00 zł 1335

Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Krosno Odrzańskie Łochowice na odcinku ok. 1300 m wraz z budową ścieżki 
rowerowej i budową jej oświetlenia oraz rozpoczęcie prac budowlanych. 70.000,00 zł 1008

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. 70.000,00 zł 1089

Budowa chodników w miejscowościach Gostchorze, Nowy Raduszec, Sarbia, Czetowice, Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej. 70.000,00 zł 979

Doposażenie placów zabaw, montaż elementów fitness oraz doposażenie świetlic w Szklarce Radnickiej, Radnicy, Starym 
Raduszcu, Strumiennie, Retnie i Chojnie. 70.000,00 zł 992

Edycja IV - 2017 rok 
nazwa zadania Szacunkowy koszt Liczba oddanych 

głosów

Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół w Krośnie 
Odrzańskim - etap I. 70.000,00 1335

Zakup kostki brukowej pod budowę chodników w miejscowościach Osiecznica, Stary Raduszec, Nowy Raduszec, Bielów, 
Sarbia. 70.000,00 1325

Budowa wydzielonego placu zabaw dla dzieci młodszych od 1 do 3 roku życia na placu przy Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim. 70.000,00 1045

Budowa chodników w miejscowościach Wężyska i Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej 70.000,00 1041

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy. 70.000,00 806

Edycja V- 2018 rok 
nazwa zadania Szacunkowy koszt Liczba oddanych 

głosów

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

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

Bezpieczny i nowoczesny plac dla uczniów przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół w Krośnie 
Odrzańskim etap II. 100.000,00 891

Zestawienie zwycięskich zadań w poszczególnych edycjach Budżetu Obywatelskiego:
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Kolejny krok do przodu. Warianty obwodnicy 
dopisane. 
GDDKiA wyłoniła wykonawcę Studium Techniczno-Ekonomicz-
no-Środowiskowego. Jest to firma projektowa z Gdańska, która 
przygotowuje dokument, bez którego planowanie budowy drogi 
nie ruszyłoby nawet o „centymetr”. Od zawartości Studium 
zależy bardzo wiele. Dlatego cieszy fakt, że pod uwagę wzięto 
kilka wariantów, w tym przedstawiony przez Urząd Miasta.Marek 
Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego pisał do GDDKiA: „Zapro-
ponowany pierwotnie przebieg obwodnicy (łączący Marcinowice 
z drogą krajową na Gubin) tylko częściowo rozwiąże kłopot 
tranzytu samochodów ciężarowych przez miasto. W dalszym 
ciągu będzie tu panował bardzo intensywny ruch pojazdów na 
ul. Słubickiej i Poznańskiej zmierzających ze Słubic, Świecka 
czy Bytnicy w kierunku Świebodzina (przez drogę wojewódzką 
276), bowiem w ten sposób kierowcy omijają płatne odcinki dróg 
krajowych”. Marek Cebula zaapelował do GDDKiA, by w związku 
z prowadzonym postępowaniem rozpatrzyć również dodatkowy, 
„północny”, wariant przebiegu obwodnicy, który skomuniku-
je strefę przemysłową, ale także umożliwi ominięcie Krosna 
Odrzańskiego pojazdom jadącym od strony Gubina w kierunku 
S3 (Świebodzin)”.
To istotny fakt w długotrwałym procesie realizacji niezwykle waż-
nego dla całego regionu szlaku komunikacyjnego. W przypadku 

braku możliwości przeprawy przez zabytkowy most, kolejne 
znajdują się w odległości kilkudziesięciu kilometrów. Koniecz-
ność takich objazdów powoduje, że duża część województwa 
lubuskiego zostaje dotknięta paraliżem komunikacyjnym. 

Jednym z najważniejszych sukcesów mijającej kadencji był milowy krok w realizacji obwodnicy Krosna Odrzańskiego.

Nowa przystań w Gostchorzu
Turystyka nie może istnieć bez odpowiedniej infrastruktury. 
W przypadku Odry są to m.in. przystanie, których budowa jest 
co prawda bardzo droga, ale niezbędna dla ruchu wodnego. 
W gminie Krosno Odrzańskie krok po kroku realizowane są in-
westycje, które umożliwią miłe spędzenie czasu gościom z Polski 
i zagranicy. Ważne jest też poprawianie komfortu życia samych 

mieszkańców. Rozwój infrastruktury sportowej, kulturalnej, 
upiększanie miasta, inwestycje w Dolne Miasto są działaniami 
zaplanowanymi na lata i realizowanymi konsekwentnie poprzez 
pozyskanie m.in. pieniędzy unijnych. Właśnie dzięki tym fundu-
szom zbudowano m.in. przystań w Gostchorzu.

#
Budowa przystani jest kolejnym krokiem  
na drodze do uczynienia Gostchorza  

prawdziwą perełką turystyczną Gminy - 
mówi Radna Ewa Klepczyńska, Sołtys  

Gostchorza
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Rybobranie – impreza z ikrą

Organizatorzy od początku 
mieli ambicję, aby stworzyć 
imprezę, która stanie się wi-
zytówką Gminy i kolejnym, 
krośnieńskim „towarem eks-
portowym”. Imprezę będącą 
nie tylko okazją do wspólnej 
zabawy, ale również promo-
wania tych atutów, z których 
Krosno Odrzańskie jest zna-
ne w regionie. Liczne jeziora, 
a przede wszystkim rzeka, 
dają możliwość posmakowa-
nia pysznych ryb pod wielo-
ma postaciami. I to był strzał 
w dziesiątkę! Rybobranie 
w ciągu zaledwie czterech lat 
stało się prawdziwym świętem, 
a każda kolejna edycja przy-
ciąga do Krosna Odrzańskiego 
tysiące sympatyków pysznych 
dań z ryb i równie pysznej za-
bawy. Apetyty zaostrzały nie 
tylko liczne stoiska rybne, ale 
także możliwość gotowania 
pod czujnym okiem specjali-
stów. Przez trzy lata ambasa-
dorem wydarzenia był Robert 
Makłowicz, przed rokiem w tej 
roli zadebiutował zaś Karol 
Okrasa. Jeśli dodamy do tego 
koncerty gwiazd z muzycznego 
topu, konkursy kulinarne, lote-
rię z atrakcyjnymi nagrodami, 
zawody sportowe, a przede 
wszystkim wspaniałą atmos-
ferę – otrzymamy przepis na 
sukces. Najlepszym dowodem 
na to, że Rybobranie stało się 
imprezą z ikrą są tylko entuzja-
styczne opinie mieszkańców, 
ale także turystów, licznie przy-
bywających każdego roku do 
Krosna Odrzańskiego. Rejestra-
cje samochodowe z różnych, 
nierzadko bardzo odległych za-
kątków kraju, to już stały widok 
podczas wydarzenia. 
Gmina doczekała się imprezy, 
której renoma dawno już prze-
kroczyła granice województwa 
lubuskiego. A nowych pomy-
słów na kolejne odsłony z pew-
nością nie brakuje!

Lady Pank, Maryla Rodowicz, Kombii, Anna Wyszkoni czy Halina Frąckowiak – to tylko niektóre muzyczne gwiazdy wiel-
kiego formatu, jakie odwiedziły w ostatnich latach Krosno Odrzańskie. Dzielnie wtórowali im przedstawiciele młodego 
pokolenia, a o podniebienia zadbali prawdziwi specjaliści w swoim fachu. To wszystko w ramach Rybobrania, wydarzenia, 
które słusznie zyskało miano jednej z największych imprez plenerowych w województwie lubuskim.
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Orzeł tygodnika  
Wprost trafił do  
Krosna Odrzańskiego

Zestawienie i nagroda mają charakter ogólnopolski, gale orga-
nizowane są w poszczególnych województwach, w tym po raz 
pierwszy w lubuskim. 
Marek Cebula, zaskoczony nagrodą, podczas krótkiego prze-
mówienia 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. 
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. 

BURMISTRZ MAREK CEBULA SAMORZĄDOWCEM ROKU.

Krosno Odrzańskie wzorem prężnie rozwijającego się samorzą-
du, gdzie jest doskonały klimat dla przedsiębiorców, gmina, 
która ma szansę osiągnąć sukces inwestycyjny wzorem np. 
Nowej Soli, samorząd doskonale zarządzany, w którym do-

pracowane są wszystkie detale – takich sformułowań nie szczędzono podczas gali zorganizowanej przez tygodnik Wprost. 
Na początku marca bieżącego roku, po raz pierwszy w Lubuskiem wręczono prestiżowe nagrody – Orły Wprost. Jedną ze 
statuetek został nagrodzony burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula. 

Komenda jak z marzeń

Otwarcie Komendy to ukoronowanie przeszło czteroletnich starań.Gdyby 
nie pomoc krośnieńskiego samorządu – budowa nowej komendy być może 
nie byłaby możliwa. Przekazanie działki, budowa drogi dojazdowej, zmiana 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, dofinansowanie zakupu auta 
dla policjantów – wszystko to składa się na doskonałą współpracę między 
policją a Gminą Krosno Odrzańskie. 

Z końcem 2016 otwarto w Krośnie Odrzańskim nowy budynek Komendy Powiatowej Policji. Wybudowany według najnow-
szych standardów jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. 

Przekazanie działki, budowa drogi, 
zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy, dofinanso-

wanie zakupu auta dla policjantów 
– krośnieński samorząd jest współ-

twórcą tego sukcesu

#



29

MOST PODSUMOWANIE KADENCJI 2014- 2018

Smart City w Krośnie Odrzańskim

Gazeta Lubuska docenia rozwój Gminy 

Za nami dwie edycja konkursu, którego celem jest wyłonienie i wy-
promowanie najprężniejszych gmin województwa lubuskiego oraz 
pokazanie ich wkładu w rozwój regionu. Najpierw Krosno Odrzańskie 
zwyciężyło w kategorii miejsca przyjaznego mieszkańcom. Rok później 
kapituła konkursowa, przyznając Gminie zwycięstwo uznała, że bryluje 
ona w rozwiązaniach związanych z ochroną środowiska. Racjonalne 
gospodarowanie zasobami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 
wprowadzanie nowoczesnych technologii zostało docenione na bazie 
konkretnych przykładów. W gminie zrealizowano projekt wodocią-
gowo-kanalizacyjny za prawie 60 milionów złotych. Wprowadzono 
też najnowocześniejszy w województwie system wywozu odpadów. 
Rozwiązania teleinformatyczne, wykorzystywanie GPS to tylko nie-
które nowinki, które zagościły wraz ze zmianą operatora na KPWK. 
Dzięki pozyskanym pieniądzom unijnym zrewitalizowany zostanie 
park, a kolejnym krokiem będą inwestycje dotyczące np. wymiany 
ulicznych lamp ze standardowymi żarówkami na oświetlenie typu LED. 
To nie tylko oszczędność w gminnej kasie, ale także zwrot ku ochronie 
środowiska. W planach jest także pozyskanie dotacji na wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektów publicznych. 

Krosno Odrzańskie gminą przyjazną mieszkańcom. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Podobnie jest z określeniem „gmi-
na przyjazna środowisku” – a taki tytuł w tym roku nadała kapituła, która obradowała w ramach zorganizowanego przez 
Gazetę Lubuską plebiscytu „Gmina na 6”. 

W ciągu ostatnich czterech lat mamy do czynienia z przeobra-
żaniem przestrzeni publicznej i wdrażaniem nowych rozwiązań. 
To m.in. oszczędne oświetlenie LED. Na 2500 lamp w Gminie, już 
prawie 20% działa w tej technologii. Przygotowana infrastruktura 
umożliwia sterowanie, programowanie i kontrolę obiektów. 
Kolejnym przełomem jest zdalny odczyt wodomierzy – zadanie 
jest realizowane przez spółkę KPWK, a zakłada także wymianę 
ponad 3300 urządzeń pomiarowych. Ideę inteligentnego samo-
rządu zaimplementowano do gospodarki odpadami. Specjalne 
chipy w kontenerach, zdalna kontrola odbioru śmieci, system 

GPS - wszystko to jest już faktem. Prawdziwa rewolucja doko-
nuje się w monitoringu miejskim. Na ulicach miasta pojawią 
się czterdzieści dwie cyfrowe kamery HD, które nagrają obraz 
w wysokiej rozdzielczości. Zarządzanie „smart” to także ekologia. 
W planach jest zasilane gminnych jednostek – przedszkoli, szkół, 
hal sportowych – za pomocą paneli fotowoltaicznych. Jest to 
rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale i oszczędne. Największa 
farma fotowoltaiczna ma powstać przy oczyszczalni ścieków. 
Jednym z najważniejszych elementów inteligentnego miasta są 
e-usługi. O „cyfrowym urzędniku” piszemy w oddzielnym artykule. 

Krosno Odrzańskie aspiruje do miana „smart city”. Część rozwiązań bliskich tej idei już funkcjonuje, a plan zakłada rozwi-
janie „inteligentnej” infrastruktury. 
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Rewolucja „śmieciowa”

System działa sprawnie. Po tym jak każdy pojemnik został „za-
czipowany” i przypisany do danej nieruchomości, na bieżąco 
kontrolowana jest realizacja harmonogramu wywozu w da-
nym dniu. Na ekranie monitora śledzona jest droga przejazdu 
śmieciarki i terminowy odbiór odpadów. Decyzja o przekazaniu 
wywozu własnej spółce zapadła po tym, jak zmieniły się prze-
pisy, które umożliwiły wprowadzenie takiego rozwiązania, ale 
także dlatego, że podmiot zewnętrzny wykonujący do tej pory 
obowiązki odbioru śmieci był mocno krytykowany przez samych 
zainteresowanych. 

Gospodarka odpadami pod kontrolą gminnej spółki. Dużo się zmieniło od początku roku. Po pierwsze – odpowiedzialność 
za wywóz śmieci przejęła gminna spółka KPWK. Po drugie – po raz pierwszy w województwie zastosowano specjalny, te-
leinformatyczny system kontroli. 

Gorące konsultacje i mobilizacja - wspólnie 
zatrzymaliśmy zmianę nazwy powiatu

„Gubin wcale nie jest gorszy”, „Gubin ma większą liczbę miesz-
kańców” lub „To się nam należy” – podkreślali oficjalnie lub 
w kuluarach zwolennicy zmiany. „Zmiana jest niepotrzebna, a co 
gorsza, kosztowna”, „Nie zgadzamy się na rozrzutność kosztem 
mieszkańców” – oponowali przeciwnicy, tłumacząc, że zmiana 
byłaby po prostu marnowaniem publicznych pieniędzy. 
Ostatecznie to głos mieszkańców był najważniejszy. A ci, podczas 
przeprowadzonych na początku 2016 roku konsultacji społecz-
nych, wyraźnie sprzeciwili się zmianie nazwy. 3599 osób zagło-
sowało na NIE, na TAK ponad dwa razy mniej (1647). Największą 
liczbę przeciwników zmiany nazwy stanowili oczywiście krośnia-
nie, którzy solidarnie uczestniczyli w konsultacjach. Mimo tak 
wyraźnej różnicy, decyzja radnych powiatowych nie uwzględniła 
jednak woli mieszkańców! W głosowaniu podczas sesji (marzec 
2016 r.) na trzynastu radnych jedynie dwóch zagłosowało na NIE. 
Byli to Tomasz Miechowicz oraz Sebastian Bartczak. Po tej decyzji 
pierwszy z nich zrezygnował z bycia członkiem Zarządu, wystąpił 
także z koalicji PSL oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Bart-

czak-Cebula Razem dla Powiatu. Kolejnym etapem była opinia 
Wojewody Lubuskiego. Ten odniósł się do wniosku tylko pod 
względem formalnym. W ten sposób dokument trafił na mini-
sterialne biurko. Ostatecznie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji poinformowało w piśmie z 4 sierpnia, że zmiana 
nie wejdzie w życie przede wszystkim ze względu na negatywny 
stosunek zdecydowanej większości mieszkańców. Dodatkowo 
argumentem przeciw była opinia rad gmin Krosno Odrzańskie, 
Bytnica, Bobrowice, Maszewo oraz Dąbie. 
Burmistrz Marek Cebula podziękował wówczas przede wszystkim 
mieszkańcom, ale także wójtom i byłym starostom, którzy także 
sprzeciwiali się zmianie. – Cieszę się, że zwyciężyła demokracja, 
jednak pamiętajmy, że w jedności siła. Zostańmy razem, apeluję 
o to przede wszystkim do władz Gubina. Wiele nas łączy, mamy 
na koncie wiele wspólnych działań. Skupmy się na dalszej 
współpracy, ponieważ tylko razem osiągniemy sukces, przede 
wszystkim z myślą o mieszkańcach i całym powiecie – podkreślał. 

Jednym z „gorętszych” tematów początku 2016 roku była propozycja zamiany nazwy powiatu. Z takim pomysłem wyszedł 
gubiński samorząd, argumentując m.in. że człon „gubiński” powinien dołączyć do „krośnieński”. I tak też miała brzmieć 
propozycja: powiat krośnieńsko-gubiński. 
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Zmiana kapitana

Od samego początku zarówno radni, jak i niemal wszystkie oso-
by współpracujące z samorządem wskazywały, że kandydatura 

Tomasza R. Rogowskiego jest trafiona w punkt. Dał się bowiem 
poznać jako osoba sumiennie wykonująca obowiązki wice-
przewodniczącego, aktywnie działająca na rzecz mieszkańców, 
a przede wszystkim wsłuchana w ich głos i nie odmawiająca 
merytorycznej pomocy. Swoją postawą w dalszej części kadencji 
udowodnił, że powierzenie mu funkcji przewodniczącego rze-
czywiście okazało się bardzo dobrym pomysłem. „Już dzisiaj 
zapowiadam wytężone prace w komisjach, konsultacje, wsłu-
chiwanie się w głosy mieszkańców i chociaż wiem, że nigdy nie 
ma środków finansowych na wszystkie potrzeby – postaramy się 
uszyć tę budżetową kołdrę tak, by nikomu nie wystawały spod 
niej stopy. W moim krótkim, swoistym expose chciałbym zapo-
wiedzieć także, że będę czuwać nad prawidłowością przebiegu 
legislacyjnego przy podejmowaniu uchwał od samego początku, 
czyli od momentu zrodzenia się inicjatywy uchwałodawczej. 
Podejmę trud sprawnego zarządzania pracami rady i samych 
komisji. ” To najważniejsze zapowiedzi, jakie wygłosił w swoim 
expose. I kolejne lata kadencji udowodniły, że słowa dotrzymał, 
godnie zastępując swoich poprzedników – Tomasza Miechowicza 
i Radosława Sujaka.

Mijająca kadencja upłynęła niezwykle pracowicie, ale przyniosła także jedną ważną zmianę w szeregach Rady Miejskiej. 
Mowa o nowym przewodniczącym, którym w 2016 roku został Tomasz R. Rogowski. Zastąpił tym samym Radosława Sujaka, 
który wówczas objął stanowisko Zastępcy Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.

„Krośnieńska kranówka – moc zdrówka!”

Przypomnijmy, jak wiele pracy koszto-
wał ten sukces. Jeszcze 6 lat temu Gmi-
nie, a dokładniej mieszkańcom, groziły 
olbrzymie kary narzucane przez Unię 
Europejską za katastrofalną gospodarkę 
wodno-ściekową i zanieczyszczanie śro-
dowiska. Uporządkowanie sytuacji stało 
się priorytetem pierwszych lat urzędowa-
nia Marka Cebuli. Po roku intensywnych 
prac dokumentacyjnych odnotowano 
pierwszy, olbrzymi sukces. 30 milionów 
złotych pozyskane z zewnątrz na projekt 
uporządkowania gospodarki wodno-ście-
kowej. Był to jednak dopiero początek. 
Burmistrz i prezes KPWK Aleksander 
Kozłowski poszli za ciosem, a sam koszt 
całego projektu rozrósł się do 60 mln zł 
(przy 85% środków kwalifikowanych 
pozyskanych z funduszy unijnych). Efek-
tem jest m.in modernizacja oczyszczalni 
oraz przebudowa hydrofornii Parkowa, 
a przede wszystkim nowoczesna sieć 

wodociągowa i kanalizacyjna w miej-
scowościach gminy Krosno Odrzańskie 
po obu stronach rzeki Odry.
Teraz bez obaw można pić wodę prosto 
z kranu, której parametry jakościowe 
przewyższają nawet kupioną w sklepie 
wodę butelkowaną! Krośnieńska „kra-
nówka” na stałe zagościła podczas obrad 
Rady Miejskiej. Trafiła także do szkół. 
Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa im. 
św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, któ-
rej uczniowie otrzymali źródełko wody 
pitnej wraz z dystrybutorem umożliwia-
jącym napełnianie butelek i bidonów. 
Była to nagroda w ramach konkursu na 
hasło promocyjne, ogłoszonego przed 
wakacjami przez KPWK. Zwycięski tekst 
brzmi: „Krośnieńska kranówka – moc 
zdrówka!” i w pełni oddaje korzyści, 
jakie płyną z wodociągowej rewolucji 
w Gminie.

Czy woda kranowa może być… zdrowa? Jak najbardziej! Szczególnie w gminie 
Krosno Odrzańskie, co udowodniło Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągowo-Komunalne (wcześniej Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągo-
wo-Kanalizacyjne). Możliwość picia zdrowej wody prosto z kranu to jeden 
z profitów wynikających z realizacji największej inwestycji w dotychczasowej 
historii Gminy.



Wybory samorządowe 21 października 2018 r. 
Uwaga! Sprawdź gdzie głosujesz! 

Są zmiany: nie ma lokalu w byłym budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego (lokal ten znajduje się teraz w Szkole Podstawowej  
Nr 2 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Moniuszki) oraz lokalu w Przedszkolu Nr 3 w Krośnie Odrzańskim (lokal przeniesiony do 
Przedszkola Nr 2 przy ul. Piastów – budynek po OHP). Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim znaj-
duje się w Szkole Podstawowej Nr 3 - ale wejście od strony byłego gimnazjum.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) 
oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 12 października 2018 r. złożyć wniosek 
do Burmistrza Krosna Odrzańskiego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania 
(wykaz ulic lub miejscowości)

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1.
KROSNO ODRZAŃSKIE 
ulice: Bankowa, Bobrowa, Bohaterów Wojska Polskiego, Dworcowa, Grobla, Gubińska, Kamienna, Lipo-
wa, Mennicza, Mnichów, Murna, Plac Prusa, Plac Wolności, Pocztowa, Rybaki, Słoneczna, Szkolna, Trakt 
Książęcy, Wąska, Wierzbowa, Wodna, Zacisze, Zamkowa, Żeromskiego

CAK „Zamek” 
ul. Szkolna 1  
Krosno Odrzańskie 

2. KROSNO ODRZAŃSKIE 
ulice: Bolesława Chrobrego, Katastralna, Pionierów, Poprzeczna, Szosa Poznańska, Wakacyjna, Wesoła, 
Wiejska

Przedszkole Nr 4  
ul. Bolesława Chrobrego 33  
Krosno Odrzańskie 

3. KROSNO ODRZAŃSKIE 
ulice: 11 Listopada, Dąbrowskiego, Edisona, Emilii Plater, Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. Tadeusza 
Kutrzeby, Ignacego Łukasiewicza, Kilińskiego, Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Newtona, Piastów od 
Nr 18 do końca, Spokojna

Szkoła Podstawowa Nr 3   
ul. Pułaskiego 3  
Krosno Odrzańskie 

4.
KROSNO ODRZAŃSKIE 
ulice: Czarnieckiego, Piastów od Nr 8 do Nr 17, Poznańska od Nr 39 do końca, Pułaskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3  
ul. Pułaskiego 3  
Krosno Odrzańskie 

5. 
KROSNO ODRZAŃSKIE 
ulice: 1 Maja, Piastów od Nr 1 do Nr 7, Poznańska do Nr 38, Prądzyńskiego

Przedszkole Nr 2 
ul. Piastów 2  
Krosno Odrzańskie 

6. 
KROSNO ODRZAŃSKIE 
ulice: Bartosza Głowackiego, Jana Matejki, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Parkowa, PCK, Podgórna, 
Polna, Srebrna Góra

Przedszkole Nr 1  
ul. Srebrna Góra 1  
Krosno Odrzańskie 

7.  KROSNO ODRZAŃSKIE 
ulice: Baczyńskiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Działkowca, Henryka Brodatego, 
Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Ka-
zimierza Wielkiego, Metalowców, Mieszka I, Osiedle Północne, Sienkiewicza, Słowackiego, Władysława 
Jagiełły, Władysława Łokietka, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego

Szkoła Podstawowa Nr 2  
ul. Moniuszki 30  
Krosno Odrzańskie  

8.  KROSNO ODRZAŃSKIE 
ulice: Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, Jaskółcza, Józefa Bojarskiego, Mickiewicza, Młyń-
ska, Moniuszki, Nadodrzańska, Ogrodowa, Paderewskiego, Słubicka, Winnica, Widok 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
ul. Moniuszki 30  
Krosno Odrzańskie 

9.  CHYŻE, GOSTCHORZE, KAMIEŃ, ŁOCHOWICE, MORSKO  Świetlica wiejska  
Kamień 1 

10.  BRZÓZKA, NOWY RADUSZEC, RETNO, SARBIA, SARNIE ŁĘGI, STARY RADUSZEC, STRUMIENNO  Przedszkole  
Stary Raduszec 47 

11.  RADNICA, SZKLARKA RADNICKA  Szkoła Podstawowa  
Radnica 146 

12. 
BIELÓW, CZETOWICE, MARCINOWICE, OSIECZNICA 

Zespół Edukacyjny  
ul. Szkolna 15  
Osiecznica 

13. 
CHOJNA, CZARNOWO, WĘŻYSKA  Szkoła Podstawowa 

Wężyska 162 

14.
KROSNO ODRZAŃSKIE 
Zachodnie Centrum Medyczne

Zachodnie Centrum Medyczne 
ul. Piastów 3 
Krosno Odrzańskie

Wyborcy w Gminie Krosno Odrzańskie będą głosować w następujących lokalach wyborczych:


