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• brak uczniów wymusza dyskusję 
o przyszłości szkoły w Radnicy;

• głośny sprzeciw wobec podniesienia 
mostu na Odrze;

• rok koalicji powiatowej  
„Ponad Podziałami”

W NUMERZE:

Samorządy pod ciężarem podwyżek. 
Zaczyna brakować pieniędzy.

www.krosno24.tv
Oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci
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To obiekt marzeń dla mieszkańców Starego Raduszca. Nowa świetlica 
lada moment zostanie otwarta.

Nowości w Starym Raduszcu to nie tylko świetlica, ale i droga.Wkrótce przy ulicy Pocztowej do użytku oddane zostaną nowe mieszkania 
socjalne. 

Rozpoczął się remont kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Trwa osuszanie 
fundamentów i ścian.

Rewitalizacja dolnej części miasta trwa. To jeden z elementów przywra-
cania świetności tej części miasta.

Inwestycje drogowe trwają. Na zdjęciu ulica Sienkiewicza.

Kolejna inwestycja, na którą czekaliśmy wiele lat. Nowa promenada 
z widokiem na dolinę Odry.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zyskali bezpieczny plac przed budyn-
kiem. Inwestycja została zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego. 

#krosnowbudowie
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2019 rok dobiega końca. Wraz z nim zamykamy wiele te-
matów, a główną rolę w naszych głowach odgrywają już 
plany na kolejne dwanaście miesięcy. Będzie to trudny 
czas ze względu na finanse. Polskie samorządy zaczynają 
mocno odczuwać zwiększające się wydatki, z którymi w pa-
rze nie idzie większy dochód. Opisywana w tym numerze  
MOSTu sytuacja panuje w większości gmin, miast, powiatów. 
W Krośnie Odrzańskim Wieloletnia Prognoza Finansowa 
była przygotowywana z rozmysłem i strategicznie dlatego 
zaciskanie pasa nie będzie tak bolesne. Nie obędzie się 
jednak bez cięć. Piszemy o tym w jednym z artykułów. Nie 
mniej interesująca jest sprawa krośnieńskiej przeprawy przez 
Odrę. Zabytkowy most ma zostać podniesiony, i to o prawie 
2 metry. W tym przypadku kontrowersyjne jest planowanie, 
znalazły się olbrzymie pieniądze na podnoszenie, a obwa-
łowanie miasta jak czekało, tak czeka. 
W tym numerze MOSTu piszemy także o szkole w Rad-
nicy – rozpoczęła się debata, co zrobić z placówką, która 
nie uruchomiła klasy pierwszej, nie ma też klasy czwartej. 
Rodzice przenoszą dzieci do szkół w Krośnie Odrzańskim. 
Efekty demografii widoczne są gołym okiem.
Czy wiecie, że tlenki azotu uszkadzają płuca? A dioksyny 
i furany powodują nowotwory wątroby, uszkadzają też 
płód... Skąd mogą się wziąć w powietrzu? Niestety z do-
mowych pieców. Przestrzegamy przed spalaniem śmieci 
i przedstawiamy straszne konsekwencje pojawiającej się 
w powietrzu trucizny. 
Szanowni Państwo, życzymy Wam pomyślności, spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia, chwil oddechu i radości, delek-
towania się niezwykłym czasem, który można wykorzystać 
na sprawienie sobie i najbliższym niespodzianek będących 
dowodem miłości i szacunku.

Drodzy Czytelnicy,

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

Skład:  Adam Sobolewski 

Druk:  Fabryka Reklamy SANDMEDIA
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Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Rogowski

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Marek Cebula

Szanowni Państwo,
Boże Narodzenie to niezwykły czas wyjątkowych spotkań i cudownych momentów,  
które zapadają w pamięć. Życzymy wielu okazji do tego, by poczuć niepowtarzalność 
tych chwil. Miłość przejawia się również w drobnych gestach i wzajemnym szacunku. 
By móc je w pełni dostrzec i docenić, trzeba zwolnić, zatrzymać się na chwilę i rozej-
rzeć wokół. Co zobaczymy? Uśmiechniętych i życzliwych ludzi, mających w sercach 
przesłanie, jakie niesie ze sobą nowonarodzony Jezus Chrystus. 
Życzymy Państwu wesołych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spokoju 
i radości, które będą towarzyszyć nam przez cały 2020 rok. Bądźmy dla siebie dobrzy! 
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Koszty coraz większe... 
Kilkaset gmin nie ma już środków na inwestycje, a będzie jeszcze gorzej – mówią burmistrzowie i wójtowie. „Pogarsza-
jąca się sytuacja finansowa doprowadzi do spadku inwestycji samorządowych, problemów z wykorzystaniem środków 
unijnych lub niewydolności w realizacji podstawowych zadań i usług publicznych” wybrzmiewa w całej Polsce. Jak jest 
w Krośnie Odrzańskim?

Dochody gminy przewidywane na przyszły rok pozostają prak-
tycznie te same, koszty rosną w zastraszającym tempie. Ilona 
Ogiba, Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie przyznaje, że dane 
dotyczące subwencji, która ma zasilić gminną kasę w przyszłym 
roku nie napawają optymizmem. Tym bardziej, że rząd wpro-
wadził szereg zmian, które mają ogromny wpływ na finanse 
samorządów. Są to:
• wzrost kosztów, głównie poprzez wzrost cen, w tym m.in.  

energii, paliw i usług; 
• zwolnienie osób do 26. roku życia z podatku dochodowego  

od osób fizycznych; 
• obniżenie stawki PIT z 18% do 17% (gminy mają udział w po-

datku PIT płaconym przez mieszkańców, mniejszy PIT - mniej-
sze wpływy);

• podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, które nie mają od-
zwierciedlenia w subwencji oświatowej;

• reforma oświatowa (poniesienie kosztów na dostosowanie 
szkół do nowych realiów);

• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, skutkujące 
mniejszymi o ponad 50% wpływami do budżetu gminy;

• zwiększenie pensji minimalnej oraz dalsza prognoza jej wzrostu 
w latach kolejnych.

Koszty rosną i to mocno. Największy 
wydatek budżetowy gminy Krosno 

Odrzańskie stanowi oświata. Jest to 
ponad 24 miliony złotych. W ubiegłym 
roku było to o prawie 2 miliony mniej. 

Subwencja oświatowa nie pokrywa 
nawet połowy tej kwoty.

#

Zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich obniżenie 
stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie kosztowało 
samorządy 3,5 mld zł rocznie, podwojenie kosztów uzy-
skania przychodów - 2 mld zł rocznie, a zwolnienie osób 
do 26. roku życia z podatku dochodowego - 0,45 mld zł 
w tym roku, a potem 1,1 mld rocznie.
Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego i jednocześnie 
Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z przeraże-
niem mówi o sytuacji finansowej lubuskich gmin. Są i takie, które 
muszą ograniczać do zera wszystkie wydatki inwestycyjne, to 
oznacza zastój, a kto stoi w miejscu ten się cofa – mówi. W Krośnie 
Odrzańskim, które postawiło na szybki rozwój dzięki pieniądzom 
unijnym udało się spiąć ten „przyciasny, finansowy garnitur”, 
jednak cięcia były konieczne. Na szczęście rozważna polityka 
ekonomiczna w ostatnich latach dzisiaj umożliwia kontynuację 
zadań rozwijających gminę. Marek Cebula podkreśla, że częste 
wprowadzanie nowych przepisów, nowych świadczeń, których 
płatnikiem są samorządy (a rząd nie zapewnia ich finansowania) 

doprowadza gminy na skraj bankructwa. Powoduje to ogromne 
zagrożenie dla płynności finansowej gmin, powiatów, a także 
dla realizacji dotychczasowych zadań. 
Mamy świadomość, że kończy się niezwykle korzystna dla Polski 
perspektywa finansowa, a wraz z nią szansa na dofinansowanie 
z zewnątrz. Dlatego też staramy się maksymalnie wykorzystywać 
możliwości rozwojowe, a to będzie musiało pociągnąć za sobą 
oszczędności w tzw. bieżącym funkcjonowaniu gminy mówi 
Marek Cebula. Co to oznacza w praktyce? Na przykład ograni-
czenie wsparcia organizacji imprez i wydarzeń realizowanych 
przez różne grupy mieszkańców, czy środków na tzw. fundusz 
reprezentacyjny. Ratunkiem mogłoby być podniesienie podatków 
ponad stopień inflacji, jednak Rada Miejska, mimo, że ma takie 
możliwości – nie zdecydowała się na taki krok. Stawki podatku  
od nieruchomości zostały uchwalone i są niższe od maksymal-
nych, dopuszczanych przez ustawodawcę. Podatek od budynków 
mieszkalnych wynosić będzie 0,70 zł za metr kwadratowy, a od 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
0,84 zł za metr kwadratowy. W obu przypadkach są to stawki 

niższe niż górna stawka średnio o 12%. Wpływy do budżetu będą 
z tego tytułu większe zaledwie o ok. 200 tys. zł mówi Ilona Ogiba. 
Za to koszty funkcjonowania gminy najprawdopodobniej będą 
rosły w zastraszającym tempie – przewiduje Skarbnik Gminy. Już 
dzisiaj widać, że rosną ceny usług i towarów. W gminie Krosno 
Odrzańskie realizowanych jest bardzo dużo inwestycji, a to 
oznacza, że trzeba będzie w „samorządowym portfelu” znaleźć 
dużo więcej pieniędzy na ich sfinansowanie.

DOCHODY
ZWIĘKSZENIE 

PENSJI MINIMALNEJ 

WZROST CEN, 
W TYM M.IN. ENERGII, PALIW I USŁUG

ZWOLNIENIA 
Z PODATKU DOCHODOWEGO 

KOSZTY DOSTOSOWANIA SZKÓŁ 

DO NOWYCH REALIÓW

OBNIŻENIE STAWKI PIT 

PODWYŻKI 
DLA NAUCZYCIELI

MNIEJSZE O PONAD 50% WPŁYWY Z UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
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Dlaczego? Rachunek ekonomiczny jest prosty. Jeżeli firma musi 
płacić więcej w związku np. z podniesieniem płacy minimalnej, 
to ostatecznie podniesie też ceny usług. Podobnie, gdy zwyżkuje 
cena prądu lub paliw – mówi Ilona Ogiba wymieniając szereg 
usług zlecanych przez magistrat takich jak sprzątanie, utrzymanie 
zieleni, odśnieżanie zimą itd. Sami też jesteśmy pracodawcą dla 
wielu pracowników urzędu oraz jednostek podległych. Dochody 
i koszty muszą iść w parze, to tak jak w budżecie domowym, nie 
możemy wydać więcej niż zarabiamy – dodaje burmistrz Krosna 

Odrzańskiego Marek Cebula. Robimy wszystko, by to się udało 
– chcemy rozwijać gminę i realizować wszystkie inwestycje, 
na które pozyskaliśmy fundusze – zaznacza włodarz. 

DOCHODY
ZWIĘKSZENIE 

PENSJI MINIMALNEJ 

WZROST CEN, 
W TYM M.IN. ENERGII, PALIW I USŁUG

ZWOLNIENIA 
Z PODATKU DOCHODOWEGO 

KOSZTY DOSTOSOWANIA SZKÓŁ 

DO NOWYCH REALIÓW

OBNIŻENIE STAWKI PIT 

PODWYŻKI 
DLA NAUCZYCIELI

MNIEJSZE O PONAD 50% WPŁYWY Z UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

Podatek
Maksymalna  

stawka ustawowa
Stawka w Gminie  

Krosno Odrzańskie

od budynków  
mieszkalnych (m2) 0,81 zł 0,70 zł

od gruntów związanych 
z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej (m2)
0,95 zł 0,84 zł

To najgorszy z możliwych momentów,  
realizujemy mnóstwo zadań unijnych,  
nasza Gmina potrzebuje pieniędzy na pro-
wadzenie wielu inwestycji. Zmniejszenie 
dochodów to cios w plecy dla gmin, które 
postawiły na rozwój, a takim samorządem 
jest Krosno Odrzańskie. 
     

Marek Cebula, Prezes Zrzeszenia Gmin  
Województwa Lubuskiego,  

burmistrz Krosna Odrzańskiego
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Stan projektowany – most tymczasowy

Parametry mostu tymczasowego:
• Jezdnia szerokości min. 7,00 m
• Obustronne wsporniki podchodnikowe – szerokość chodników 1,50 m
• Ograniczenie prędkości na obiekcie do 30 km/h

Najpierw obwałowanie, potem podno-
szenie mostu – tego chcą krośnianie

Podczas sesji Rady Miejskiej przedstawiciel inwestora przedstawiał 
szczegółowe założenia tej skomplikowanej operacji. Ani radnych, 
ani burmistrza uzyskane odpowiedzi nie uspokoiły. Pod gradem ich 
pytań Ryszard Malarski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie zdradził szczegóły prac, które mają się rozpocząć za 
rok (pod koniec 2020), a skończyć po dwóch latach. Krośnieńscy 
radni zgłaszali szereg wątpliwości związanych z kolejnością prac, 
pytali o budowę obwodnicy, o klasę nośności podniesionego 
mostu, o ryzyko związane ze zniszczeniem konstrukcji podczas 
podnoszenia obiektu. Niestety podniesienie krośnieńskiego 
mostu wydaje się przesądzone. Należy zaznaczyć, że most jest 

w ciągu drogi krajowej, zarządzany jest przez Wody Polskie i gmina 
praktycznie nie ma możliwości, by zablokować prace związane 
z tą skomplikowaną operacją. Może jednak w czasie konsultacji 
głośno wyrażać swój sprzeciw. Będziemy naciskać, będziemy się 
upominać, będziemy zgłaszać nasze wątpliwości mówił burmistrz 
Marek Cebula pokazując mapy z powodzi w 1997 roku. Najpierw 
trzeba zrobić obwałowanie, a potem wydawać pieniądze na 
most - podkreślał włodarz. W ostrych słowach, nie szczędząc 
słów krytyki, mówił o planach związanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym, które pozostają na papierze. „Wielka 
woda” może nadejść w każdej chwili, najpierw ochrońcie nasze 

Krośnieński most ma 114 lat. Jest strategiczną przeprawą w tej części województwa lubuskiego, umożliwiając m.in. do-
jazd do granicy z Niemcami. Dziennie przejeżdża po nim kilkanaście tysięcy pojazdów, w tym wiele tirów. Teraz ma zostać 
podniesiony, bo w planach jest zwiększenie klasy żeglowności Odry. 

a)

b)
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miasto – apelowali do przedstawiciela Wód Polskich radni oraz 
burmistrz. Most zostanie podniesiony o 185 cm. Po to, żeby zwięk-
szyć żeglowność Odry. Tyle, że to ”melodia przyszłości” mówili 
radni. Co w czasie prawie dwuletniego remontu? Powstanie most 
tymczasowy. To oznacza olbrzymie problemy z przejazdem przez 
Krosno Odrzańskie. Całość inwestycji pochłonie około 40 milionów 
złotych. Wg harmonogramu inwestora niezbędne do rozpoczęcia 
pracy decyzje administracyjne miałyby zostać skompletowane 
do lata przyszłego roku, jesienią zostałby ogłoszony przetarg, 
a prace ruszyłyby pod koniec 2020 roku. Zakończenie planowane 
jest dwa lata później. 

Na rysunkach przedstawiamy rozwiązania, które chce zastosować 
inwestor. 

a) Przebieg mostu tymczasowego z widocznym rondem  
     od strony ulicy Chrobrego. 
b) Podniesienie mostu na przyczółkach o 185 cm

Marek Cebula pokazuje ogrom strat, jakie powoduje 
brak obwałowania

Wyborczy wyścig w gminie Krosno Odrzańskie
Wybory to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, do którego 
urzędnicy krośnieńskiego magistratu szykowali się od miesięcy 
– opowiada Anna Mikołajczyk, Sekretarz Gminy. Przygotowanie 
informatyczne, szkolenia członków komisji wyborczych, wyda-
wanie dokumentów np. uprawniających do głosowania w innym 
miejscu, wreszcie przed wyborami odebranie i zabezpieczenie 
wydrukowanych w Gorzowie Wielkopolskim kart do głosowania. 
Większość członków obwodowych komisji wyborczych to osoby 
już doświadczone i wielką ich zasługą jest sprawne przeprowadze-
nie wyborów – podkreśla Sekretarz Gminy. O ile lokale wyborcze 
zostały zamknięte o godzinie 21.00, o tyle praca komisji trwała 
o wiele dłużej. Zaczęło się liczenie głosów, przekazywanie kart 
i protokołów, które nad ranem trafiły do Zielonej Góry. 

Krośnianie mocno „zamieszali” na wyborczej mapie województwa 
bowiem w Gminie zwyciężyła Koalicja Obywatelska z wynikiem 
ponad 33%. PiS uzyskał dwa procent mniej, PSL prawie 19%,  
SLD 12%, a Konfederacja niespełna 5%. 
W gminie, podobnie jak i w powiecie krośnieńskim, rekordzistą 
pod względem zdobytej liczby głosów był Radosław Sujak, uzyskał 
ich 1759 (w powiecie 2750). W powiecie krośnieńskim frekwen-
cja była niższa niż wynik wojewódzki. Wyniosła zaledwie 53%, 
natomiast w gminie Krosno Odrzańskie sięgnęła prawie 57%. 
Schodząc jeszcze niżej na wyborczych szczeblach czyli do lokali 
wyborczych – najwyższa frekwencja w Gminie była w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim, a najniższa w Starym 
Raduszcu. 

Wróćmy jeszcze do wyników wyborów i pracy, która była potrzebna, by wszystko przebiegało sprawnie. 

LUBUSCY POSŁOWIE
Marek AST
Prawo i Sprawiedliwość

Władysław DAJCZAK
Prawo i Sprawiedliwość

LUBUSCY 
SENATOROWIE

Jerzy MATERNA
Prawo i Sprawiedliwość

Elżbieta PŁONKA
Prawo i Sprawiedliwość

Anita KUCHARSKA-DZIEDZIC
SLD Lewica

Bogusław WONTOR
SLD Lewica

Jolanta FEDAK
PSL

Krystian KAMIŃSKI
Konfederacja Wolność i Niepodległość

Tomasz ANIŚKO
Koalicja Obywatelska

Robert
DOWHAN
Koalicja Obywatelska

Władysław 
KOMARNICKI
Koalicja Obywatelska

Wadim
TYSZKIEWICZ
Bezpartyjny

Waldemar SŁUGOCKI
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Nowocześnie, oszczędnie, z sukcesem

Zakres prac w opisywanych 
obiektach jest ogromny. Oprócz 
„standardowego” ocieplenia 
ścian, dachu, wymiany stolarki 
okiennej jest kilka nowocze-
snych rozwiązań. Piec cen-
tralnego ogrzewania zastąpi 
gruntowa pompa ciepła, system 
będzie sterowany automatycz-
nie mając w swoich zasobach 
także instalację fotowoltaiczną. 
Oświetlenie będzie oczywiście 
energooszczędne typu LED.  
Do tego odpowiednie rozwią-
zania techniczne umożliwią re-
kuperację, czyli odzyskiwanie 
energii. 
Kazimierz Kasowski, sołtys Wę-
żysk podkreślał, że mieszkańcy 
czekali na tę inwestycję z nie-
cierpliwością, tym bardziej, że starania o pieniądze krośnieński 
magistrat zaczął kilka lat temu. 
Byliśmy wytrwali i to się opłaciło – mówi burmistrz Marek Cebula. 
Rzeczywiście trzeba mówić o dużej cierpliwości i samozaparciu 
ponieważ pierwsze przymiarki pojawiły się w 2013 roku. 
Mając duże doświadczenie w pozy-
skiwaniu pieniędzy zewnętrznych po-
stawiliśmy na tę formę finansowania 
i mamy sukces – mówi z radością Anna 
Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. 
A jest z czego się cieszyć – do budżetu 
gminnego wpłynie z Urzędu Marszał-
kowskiego ponad 3 mln 200 tys. zł.  
To kolejny dowód na to, że stajemy się 
gminą nie tylko nowocześniejszą, ale 
także przyjazną dla środowiska – pod-
sumowuje burmistrz Marek Cebula. 
Kolejny element układa się w całość 
– najpierw uporządkowaliśmy gospodarkę odpadami, przepro-
wadziliśmy projekty społeczne uświadamiające mieszkańcom 
konieczność segregacji śmieci, a teraz zrealizujemy olbrzymie 
inwestycje zmniejszające obciążenie środowiska – mówi włodarz. 

Ponad 3 miliony złotych na termomo-
dernizację szkoły i świetlicy w Węży-
skach sprawią, że oba obiekty staną się 
nowoczesne, oszczędne i ekologiczne

#

Olbrzymim osiągnięciem jest kolejna podobna inwestycja, mia-
nowicie termomodernizacja szpitala powiatowego. Jak wielkie 
są potrzeby remontowe nikogo nie trzeba przekonywać. Budynek 
placówki musi zostać wyremontowany – podkreśla Radosław 
Sujak, członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego dodając, że 

nie ma już wyjścia, trzeba zmniejszyć zapotrzebowanie obiektu  
na energię, ponieważ ten ze względu na swój wiek i stan tech-
niczny nie spełnia obecnych wymagań. Poza tym ograniczenie 
emisji CO2 do powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii wprowadzi szpital w nową dekadę. Powiat pozyskał 
prawie dwa miliony złotych dofinansowania. 

Szkoła w Wężyskach, w gminie Krosno Odrzańskie będzie termomodernizowana. To jednak nie wszystko – także świetlica 
w tej miejscowości przejdzie gruntowną zmianę. Docieplenia doczeka się również szpital powiatowy w Krośnie Odrzańskim. 
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Powiat po roku wychodzenia na prostą

Rok temu, po wyborach samorządowych została podpisana 
umowa koalicyjna między komitetami Ponad Podziałami, Silny 
Powiat oraz Koalicja Obywatelska. Teraz, dwanaście miesięcy 
po wzięciu odpowiedzialności za rozwój powiatu sprawdzamy 
jak kształtuje się sytuacja w wielu działach, które wymagały 
„naprawy”. 
Największym problemem była sytuacja finansowa szpitala, 
któremu groziło zamknięcie. Dzisiaj nie tylko funkcjonuje,  
ale rozwija się. W połowie roku otwarty został oddział wewnętrzny, 
zakupiono dwie nowe karetki, a pogotowie ratunkowe znowu 
trafiło w zarząd szpitala, a nie podmiotu zewnętrznego. Otwar-
to nowe poradnie, a przymiarki są do oddziału rehabilitacji 
(NFZ jeszcze nie ogłosił konkursu, Zachodnie Centrum Medycz-
ne czeka). Udało nam się ograniczyć straty z 3,5 mln złotych  
do 2 mln – mówi Starosta Krośnieński, Grzegorz Garczyński. Jest 
to ogromny sukces w kontekście zadłużających się lub nawet 
bankrutujących szpitali powiatowych w całej Polsce. Dzisiaj 
szczególnie ważna jest pomoc ze strony innych samorządów. 
Udziałowcem Zachodniego Centrum Medycznego jest już tylko 
powiat i wzorem Krosna Odrzańskiego pozostałe gminy powinny 
zdać sobie sprawę, że za lecznicę jesteśmy wspólnie odpowie-
dzialni – dodaje Radosław Sujak, członek Zarządu Powiatu 
Krośnieńskiego. 
Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego przyznaje,  
że w budżecie Gminy na przyszły rok kolejny raz zarezerwowano 
pieniądze na pomoc szpitalowi. 
Ogromnym problemem dla mieszkańców, a szczególnie firm 
prowadzących inwestycje były wielomiesięczne kolejki w Wy-
dziale Geodezji. W tym przypadku zaległości są wieloletnie 

i nie uda się ich rozwiązać w ciągu kilku miesięcy – przyznaje 
wicestarosta Ryszard Zakrzewski zaznaczając, że wprowadzony 
program naprawczy pozwala wychodzić wydziałowi na prostą. 
We wrześniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ortofotomapy 
(mapy ze zdjęć lotniczych). Kilka tygodni temu specjalistyczny 
samolot latał nad obszarem woj. lubuskiego i wykonywał zdjęcia 
lotnicze, które po przetworzeniu będą podstawą do zmoder-
nizowania części Powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków. 
W tym miesiącu również rozstrzygnięto przetarg na modernizację 
Ewidencji Gruntów i Budynków w naszym powiecie. Została też 
przeprowadzona konwersja programu GEO-INFO i połączenie 
w jedną bazę gubińskiej i krośnieńskiej bazy danych geodezyjnych. 
Aktualizowane są także mapy cyfrowe. To wszystko przyspieszy 
prace geodezyjne. 
Kolejnym dużym problemem, którego rozwiązania oczekują 
mieszkańcy są drogi. To największe obciążenie budżetu, bo trzeba 
zdawać sobie sprawę, że kilometr drogi może kosztować ponad 
milion złotych. Mimo kłopotów finansowych udaje się realizować 
wiele inwestycji – m.in. dzięki współpracy z gminami. Oprócz 
remontów dróg powiatowych w gminie Krosno Odrzańskie, 
które zostały dofinansowane z budżetu gminy, wkrótce – także ze 
wsparciem samorządu i nadleśnictwa – rozpocznie się drogowa 
inwestycja w Bytnicy. Dialog, kompromis – wszystko to umożliwia 
realizację zadań, które niemożliwe byłyby do udźwignięcia przez 
sam powiat – przyznaje Grzegorz Garczyński. Dlatego tak ważna 
będzie w przyszłym roku współpraca między samorządami. 
Przypomnijmy, że gminy, powiaty, miasta w Polsce borykają 
się z ogromnymi kłopotami finansowymi. Piszemy o nich w od-
dzielnym artykule.

Przebudowa nowej drogi w Wężyskach, kapitalny remont drogi z Krosna Odrzańskiego do Retna, zakup karetki dla szpi-
tala powiatowego, planowane na 2020 rok kolejne dofinansowanie dla lecznicy – dobra współpraca dwóch samorządów, 
powiatowego i gminnego skutkuje nowymi inwestycjami dla mieszkańców. 

Koalicja „Ponad Podziałami” od roku skutecznie wyprowadza Powiat Krośnieński „na prostą”



MOST - KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

10

Palisz śmieciami? Zapłacisz karę
Nawet 5 tysięcy złotych kary może zapłacić właściciel budynku, w którego instalacji grzewczej spala się odpady. 
Krośnieńscy strażnicy miejscy rozpoczęli kontrole palenisk i już są pierwsze tego efekty.

Co dostaje się do powietrza podczas 
spalania śmieci? Pyły z metalami 

ciężkimi, tlenki azotu, tlenek węgla, 
dwutlenek siarki, chlorowodór, cyja-

nowodór, dioksyny i furany.

#

Oficjalny zapis ustawy brzmi „Kto wbrew przepisowi art. 155 ter-
miczne przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią 
podlega karze aresztu albo grzywny”, która w postępowaniu przed 
sądem może wynieść nawet do 5 000 zł. Tyle prawo, a rzeczy-
wistość pokazuje, że do tej pory wiele osób nic sobie nie robiło 
z przepisów i tak naprawdę nie zwracało uwagi na zagrożenia 
związane z takim „pozbywaniem się” odpadów. 

Co roku w Polsce w domowych pie-
cach spalanych jest nawet 2 mln ton 
śmieci. Z każdym kilogramem emito-
wane są toksyczne substancje, które 

szkodzą nam i osobom w naszym 
otoczeniu. 

#

Wdychane, zatrute powietrze może być przyczyną poważnych 
chorób płuc i układu oddechowego, gromadząca się smoła 
i sadza mogą też doprowadzić do pożaru w kominie. Dodaj-
my, że szkodliwe substancje roznoszą się wokół domu nawet 
na kilkaset metrów. Krośnieńska Straż Miejska, od momentu 
uzyskania uprawnień do kontroli pieców (od 11 września tego 
roku) przeprowadziła dwadzieścia siedem takich sprawdzeń, 
co skutkowało jednym mandatem karnym i sześcioma poucze-
niami. Kontroli, obok tradycyjnych pieców, podlegają zarówno 
„kominki” jak również kotły na paliwo stałe. Próbki odpadów 

paleniskowych będą pobierane przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej w uzasadnionych przypadkach, jeżeli dym oraz wygląd 
pieca i kotłowni będzie wprost wskazywać, że spalane były 
odpady. Jak podkreśla Komendant Straży Miejskiej w Krośnie 
Odrzańskim, Agnieszka Pawłow, kontrole będą prowadzone 
nie tylko na zgłoszenia mieszkańców, ale także w sytuacji, gdy 
strażnicy patrolując teren gminy zobaczą dym - czarny „gryzący”, 
którego zapach wskazuje na spalanie odpadów.
Lekarze i naukowcy coraz częściej łączą wzrost zachorowań na 
takie choroby jak astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie skóry 
czy alergie pokarmowe z pogorszeniem jakości powietrza, także 
w wyniku spalania odpadów w miejscach niedozwolonych.
Dodajmy, że we wrześniu br. funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Krośnie Odrzańskim odbyli szkolenie zakończone uzyskaniem 
pozwoleń do pobierania próbek odpadów paleniskowych (popio-
łu). Pobraną przez strażników próbkę po zaplombowaniu w wia-
dereczku ze stali nierdzewnej, przesyła się do akredytowanego 
laboratorium gdzie badania potwierdzą lub wykluczą spalanie 
śmieci. Komendant Straży Miejskiej zaznacza, że niezwykle ważna 

jest świadomość mieszkańców w związku z ogrzewaniem swoich 
domów i mieszkań. Wielu z nich, świadomie lub nieświadomie, 
popełnia wykroczenie – spalając odpady. 
Jednocześnie przypominamy, że jednym ze sposobów na dużo 
czystsze i efektywniejsze spalanie węgla oraz drewna w najpo-
pularniejszych piecach/kotłach/kominkach jest rozpalanie od 
góry. Ta prosta i bezkosztowa zmiana pozwala spalać węgiel 
i drewno bez kopcenia (a nawet zupełnie bez dymu), oszczędzać 
pieniądze i czas, którego nie trzeba już spędzać w kotłowni.

Wydobywające się substancje mogą powodować negatywne skutki zdrowotne takie jak:

tlenki azotu podrażniają i uszkadzają płuca

tlenek węgla wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie

dwutlenek siarki powoduje trudności w oddychaniu

chlorowodór tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący)

cyjanowodór tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe

dioksyny 
i furany

powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają 
działanie alergiczne
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Szkoła w Radnicy. Ani jednego ucznia 
w klasie pierwszej i czwartej

Obecnie w Szkole Podstawowej w Radnicy funkcjonuje 6 oddzia-
łów szkoły podstawowej, w których uczy się 56 uczniów i jeden 
odział przedszkolny do którego uczęszcza 16 dzieci (w wieku 
od 4 do 6 lat). W klasie drugiej jest ośmioro uczniów, w trzeciej 
tylko czworo. 
W tym roku szkolnym, w Szkole Podstawowej w Radnicy dla 
obwodu, do którego należą dzieci z miejscowości: Radnica, 
Szklarka Radnicka oraz Gostchorze nie został utworzony, po raz 
kolejny, oddział klasy I – mówi Jolanta Adułło-Hoffmann, Naczel-
nik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie 
Odrzańskim. Nawet gdyby powstał, to do tej klasy chodziłoby 
troje uczniów. Nie dziwi więc decyzja rodziców o przeniesieniu 
dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim. W naj-
bliższych latach sytuacja nie ulegnie zmianie. W całym obwodzie 
szkolnym, w 2016 roku urodziło się dziewięcioro dzieci, w 2017 
dwanaścioro a rok temu jedenaścioro. Z dokładnej analizy wynika, 
że część z nich i tak rodzice dowoziliby do Krosna Odrzańskiego, 
więc klasy liczyłyby znowu po 4 osoby lub nie byłoby ich w ogóle. 
Wbrew pozorom tak mała liczba dzieci w klasach nie przekłada 

się na jakość nauczania. Pokazują to wyniki egzaminów ze-
wnętrznych. W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa 
w Radnicy (w tzw. 9-stopniowej skali staninowej) osiągnęła 

wynik niski (3). Dotychczasowe wybory rodziców już pokazują, 
że bardziej atrakcyjna dla ich dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 3,  
do której dowożą swoje dzieci. 
Od kilku miesięcy zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego, 
Roman Siemiński prowadzi rozmowy z nauczycielami oraz ro-
dzicami dzieci z Radnicy. - Wspólnie doszliśmy do uzgodnień, 
które mają zapewnić jak najlepsze warunki do nauki dzieciom 
oraz stabilność zatrudnienia nauczycielom – podkreśla.
W Szkole Podstawowej w Radnicy pracuje 12 nauczycieli, z czego 
6 na pełen etat i 6 na część etatu. Ewa Sierszyńska, pełniąca 
obowiązki dyrektora szkoły, otwarcie przyznaje – z roku na 
rok dzieci jest coraz mniej. Coraz trudniej skompletować też 
kadrę. Po problemach ze skompletowaniem pełnej obsady 
nauczycielskiej, konieczne było zwrócenie się do Lubuskiego 
Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na nauczanie przedmiotów 
przez pedagogów nie posiadających odpowiednich kwalifikacji  
do nauczania danego przedmiotu. Potwierdza też, że rozmowy 
na nauczycielami i rodzicami odbywają się od wiosny. 
Reorganizacja sieci szkół umożliwiłaby rozwiązanie problemu 
ze szkołą specjalną w Krośnie Odrzańskim. Przypomnijmy – już 
kilka lat temu rodzice pisali do Starosty, jako organu prowadzą-
cego protesty, grozili nawet buntem apelując o zapewnienie 
lepszych warunków nauczani dla swoich dzieci. Mając powyższe 
na uwadze trwają analizy takiego wariantu, który staje się coraz 
bardziej prawdopodobny. Czy tak się stanie? Do tematu będzie-
my wracać. Uchwała intencyjna, która pojawiła się na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim jest proceduralnym 
początkiem dyskusji i jeszcze o niczym nie przesądza.

Ani jednego ucznia w klasie pierwszej, ani jednego w czwartej. Nie lepiej jest w innych klasach. Część rodziców podejmuje 
decyzje o przenosinach dzieci do szkół w Krośnie Odrzańskim. Tak wygląda sytuacja w szkole w Radnicy. Radni rozpo-
częli dyskusję o oświacie w gminie. Być może jednym z rozwiązań umożliwiających powrót do tętniącej życiem placówki 
oświatowej będą przenosiny do Radnicy szkoły specjalnej z Krosna Odrzańskiego. Tam dzieci uczą się w złych warunkach. 

Klasa I II III IV V VI VII VIII Razem
Liczba oddziałów 0 1 1 0 1 1 1 1 6

Liczba uczniów 0 8 4 0 12 12 9 11 56

Demografia jest nieubłagana. Coraz mniejsza liczba dzieci powoduje, że są problemy z utworzeniem klas. Tak jest w szkole 
w Radnicy. Przedstawia to poniższa tabela:

Ani jednego ucznia w klasie pierwszej oraz czwartej – tak wygląda sytuacja w szkole w Radnicy

Rok Liczba urodzin w obwodzie radnickiej szkoły
2016 9
2017 12
2018 11
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Eko-Centrum – nowoczesny PSZOK w Krośnie Odrzańskim
Nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z prawdziwego zdarzenia, który oglądali mieszkańcy 
Krosna Odrzańskiego w Szczecinie wzbudził zachwyt. Podobny ma stanąć przy ul Wiejskiej. Gmina otrzymała dofinan-
sowanie na budowę obiektu, który będzie prawdziwym kompleksem ekologicznym o wielu funkcjach użytkowych. 

Wielkim sukcesem jest pozyskanie pieniędzy na Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wart 3 miliony 600 tys. 
złotych. Powstanie on przy ul. Wiejskiej. Burmistrz Marek Cebula 
zaznacza, że istotą pomysłu jest ucywilizowanie zbiórki odpa-
dów komunalnych, które często zalegają w miejscach dookoła 
śmietników osiedlowych. Miejsce dla opon, przedmiotów wiel-
kogabarytowych jest w PSZOK-u, a nie pod oknami mieszkań-
ców – dodaje. Eko-Centrum zapewni kompleksowość systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Krosno Odrzańskie poprzez uzupełnienie istniejącego systemu 
i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom do punktu, 
gdzie będą przyjmowane takie odpady jak: przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Mało tego - budowę nowoczesnego Eko-Centrum połączono z re-
witalizacją terenów nadodrzańskich przy ul. Wiejskiej w Krośnie 
Odrzańskim. Obiekt będzie też elementem ścieżki edukacyjnej. 
Obecnie PSZOK funkcjonuje na terenie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, nie odpowiada jednak standar-
dom XXI wieku. Idea Eko-Centrum związana jest z połączeniem 
elementów edukacyjnych oraz ścieżki ekologicznej, które będą 
służyć uczniom i mieszkańcom. Jej składowymi mają być oczysz-
czalnia ścieków, farma fotowoltaiczna oraz PSZOK. W ramach 
inwestycji powstanie salka edukacyjna, dzięki 
czemu mieszkańcy 

Gminy, a szczególnie uczniowie będą zdobywać wiedzę z zakre-
su ochrony środowiska, energii odnawialnej oraz selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Sposobem na zwiększenie 
atrakcyjności obiektu będzie aranżacja przestrzeni z placem dla 
najmłodszych, gdzie docelowo mogą być prowadzone zajęcia 
edukacyjne. Po zakończeniu projektu infrastruktura będzie 
przekazana operatorowi – Krośnieńskiemu Przedsiębiorstwu 
Wodociągowo-Komunalnemu.  

Koszt budowy Eko-Centrum szacowany jest na około 3,6 mln złotych. Wkład 
własny Gminy to ok. 1 mln zł, kwota dofinansowana 2,5 mln zł. Pochodzi 

ze środków unijnych z programu Infrastruktura i Środowisko zarządzanego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji: lata 2020-2021
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W Krośnie segregowali radośnie

Porządkowanie gospodarki odpadami postępuje w dobrym kie-
runku. Ponad rok temu wywozem śmieci zajęło się krośnieńskie 
KPWK. Sytuacja diametralnie uległa poprawie. Teraz przyszedł 
czas na wyrabianie dobrych przyzwyczajeń, które pozwolą płynnie 
przejść do obowiązku segregacji. Ważna jest nauka segregowania 
śmieci, poszerzanie świadomości ekologicznej mieszkańców, 
a także zwrócenie uwagi na korzyści, tak środowiskowe, jak 
i ekonomiczne płynące z selektywnej zbiórki odpadów. Kolej-
nym krokiem zaplanowanym do realizacji w 2020 roku będzie 
budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Podsumowanie projektu „W Krośnie 
segregujemy radośnie” pokazało,  
że w krótkim czasie można zebrać  

tysiące puszek, które zalegają w róż-
nych miejscach przestrzeni publicz-

nej. 

#

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne  
we wrześniu prowadziło spotkania ekologiczne we wszystkich 
szkołach gminy, Urząd Miasta podczas specjalnie zorganizo-
wanych pikników edukował mieszkańców, rozdając przy okazji 
zgniatarki do plastikowych butelek. Podczas uroczystej gali 
podsumowującej konkurs „Zamień puszkę na rower” wręczono 
nagrody dla klas V oraz uczniów z największą ilością zebranych 
puszek. Wynik jest imponujący, bo udało im się oczyścić teren 
z osiemdziesięciu czterech tysięcy takich odpadów. 

Wycieczkę do Ekoszkoły – ZZO Marszów, 
przedstawienie teatralne „Ala na tro-

pach recyklingu” oraz zestaw gadżetów  
wygrała klasa V z Wężysk z wynikiem  

26 344 puszek. Klasa Va z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie 
Odrzańskim zebrała 15 399 puszek. 
 Rowery trafiły do dwójki uczniów,  

którzy zebrali najwięcej - każde ponad  
10 tys. sztuk. 

Aluminium jest najlepiej odzyskiwanym surowcem w Polsce. 
81% tego materiału z puszek wraca do obiegu w innej formie 
i tak może krążyć w nieskończoność – podkreślał w Krośnie 
Odrzańskim Jacek Wodzisławski prezes Fundacji na Rzecz Od-
zysku Opakowań Aluminiowych Recal. W przypadku innych 
odpadów droga jeszcze daleka i dlatego w Krośnie Odrzańskim 

zorganizowano szeroko zakrojoną akcję ekologiczną mającą  
na celu przekonanie wszystkich, niezależnie od wieku, że se-
gregowanie odpadów to same korzyści. Dzięki ograniczeniu 
odpadów zanieczyszczających środowisko zmniejszamy zagro-
żenia dla zdrowia, wyrabiamy nawyki porządku, oszczędności 
i gospodarności, zmniejszamy zużycie surowców naturalnych,  
a w konsekwencji oszczędzamy, także pieniądze – mówi burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula.
Aleksander Kozłowki, prezes KPWK podkreślał podczas spotkań 
z młodzieżą, że wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe 
surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” 
w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Monika Kuczyńska, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta dodaje, że w aspekcie 
rosnących cen za wywóz niesegregowanych odpadów „recyc-
lingowe” przyzwyczajenia przełożą się na konkretne korzyści 
finansowe. Do tego dochodzi element zmieniającego się prawa, 
które będzie już nie tylko zachęcało, ale wymagało segregowania. 
Projekt „W Krośnie segregujemy radośnie” współfinansowany 
był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Trzeba jeszcze sporo zmian w świadomości mieszkańców, by ekologiczne przyzwyczajenia weszły „w krew”. Podsumowanie 
projektu „W Krośnie segregujemy radośnie” pokazało, że w krótkim czasie można zebrać tysiące puszek, które zalegają 
w różnych miejscach przestrzeni publicznej. Ktoś je tam wyrzucił...

Każdy ze zwycięzców konkursu 
zebrał ponad 10 000 puszek 

Nauka przez zabawę - uczniowie z chęcią uczestniczyli 
w ekologicznych zajęciach
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Duży może więcej. Klaster Turystyczny 
łączy potencjały

Krosno Odrzańskie jest liderem projektu, który ma pozwolić 
na zrobienie milowego kroku i wytyczanie nowych szlaków – 
nie tylko turystycznych, ale przede wszystkich rozwojowych. 
Powstały klaster turystyczny jest czymś do tej pory niespotyka-
nym - podkreśla Bożena Buchowicz, Dyrektor Biura Euroregionu 
Sprewa-Nysa-Bóbr. W zachodniej Polsce nikt nie pokusił się o tak 
szerokie partnerstwo ukierunkowane na turystykę. Jest to projekt, 
który powstaje z myślą o kolejnej perspektywie unijnej. Co leży 
u podstaw pomysłu? Konkurencyjność. Turystyka to produkt 
w dużej mierze komercyjny. Turysta to klient. Menadżerskie 
podejście do tej dziedziny życia pozwala nam myśleć o ofercie 
innowacyjnej, interesującej i kompleksowej, czyli takiej, która 
przyciągnie do nas spragnionych przygód ludzi – mówi burmistrz 
Krosna Odrzańskiego Marek Cebula. Już wielokrotnie udowad-
nialiśmy, że współpraca z kolegami z Niemiec układa nam się 
bardzo dobrze i potrafimy być dla siebie partnerami godnymi 
zaufania, realizujemy więc wspólnie coraz bardziej ambitne 
plany – dodaje włodarz. Przed grupą inicjatywną sporo pracy – 
w ciągu kilkunastu miesięcy trzeba dopiąć wszystko na ostatni 
guzik, tak by szybko sięgnąć po pieniądze unijne. 

Klaster turystyczny to szansa  
na ożywienie turystyczne w regionie. 

Zebranie wielu ofert daje turyście 
kompleksową informację o miejscach, 

które może zobaczyć.

#

Anna Januszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim nie 
ma wątpliwości, że doświadczenie wielu podmiotów zaangażo-
wanych w projekt przyniesie konkretne korzyści. Niedowiarków 
przekonuje, że podmioty podobnej branży nie muszą ze sobą 
konkurować. Z każdym krokiem coraz więcej podmiotów jest 
chętnych do współpracy w ramach klastra. Zainteresowanie 
wyrażają niemieckie instytucje, a także przedsiębiorcy – dodaje 
Czesław Fiedorowicz, Prezes Euroregionu. Czasem zdarza się, 
że organizacja dużego przedsięwzięcia może przekroczyć moż-
liwości, choćby finansowe lub logistyczne, jednego podmiotu 
(organizacja promocji regionu turystycznego, happeningu kul-
turalno-promocyjnego, czy poprawa infrastruktury turystycz-
nej). Wykreowanie markowego produktu turystycznego, który 
jest wizytówką, symbolem regionu, ułatwia jego identyfikację, 
rywalizację na globalnym rynku turystycznym, daje efekt syner-
gii, czyli zapewnia wzrost efektów i obniżenie kosztów działań, 
natomiast dla turysty jest gwarancją wyjątkowych przeżyć 
i satysfakcji z poziomu wszystkich usług, z których korzystał na 
odwiedzanym terenie. 

W Krośnie Odrzańskim jednym z podmiotów zainteresowa-
nych udziałem w klastrze turystyki historycznej jest Centrum 
Artystyczno-Kulturalne ZAMEK. Tomasz Miechowicz, dyrektor 
CAK podkreśla, że dzisiaj zwiedzający oczekuje nowych form 
i rodzajów turystyki, trzeba więc wychodzić naprzeciw jego ży-
czeniom. A to wymusza konieczność łączenia ofert i współpracy 
z innymi podmiotami. Tak też się dzieje w przypadku klastra 
lubusko-brandenburskiego. 
Zyski z obecności klastra turystycznego powinny być odczuwane 
nie tylko przez dane przedsiębiorstwo turystyczne, ale przede 
wszystkim sam region. Korzyści wpływają pośrednio na poprawę 
sytuacji gospodarczej w skali regionalnej i lokalnej. To nie tylko 
większe wpływy do kas firm turystycznych, ale także budżetu 
Gminy, a dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu następuje 
także wzrost zatrudnienia. 

Zwiększenie konkurencyjności poprzez połączenie potencjałów – polskiego i niemieckiego, a dzięki temu stworzenie atrak-
cyjnej oferty turystycznej dla osób spragnionych m.in. historycznych wrażeń – to cel nowo powstałego stowarzyszenia 
„Klaster Turystyki Historycznej”.
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Karta Seniora – pierwsza inicjatywa 
uchwałodawcza mieszkańców

11 Listopada w wydaniu krośnieńskim

Ten projekt obywatelski jest doskonałym przykładem na to,  
że mieszkańcy mają wpływ na rozwój gminy. Mowa o Karcie 
Seniora, która ma zafunkcjonować w gminie Krosno Odrzańskie. 
Czekamy na złożenie projektu uchwały podpisanego przez 
mieszkańców. 
W skrócie – jest to karta, która osobom powyżej 60-tego roku 
życia daje możliwość uzyskiwania zniżek. Jeden z inicjatorów 
pomysłu, Radosław Sujak podkreśla, że nie muszą to być tylko 
zakupy, mogą być również usługi, a przykłady z innych miast 
pokazują, że także oferta rekreacyjno-wypoczynkowa. Burmistrz 
Krosna Odrzańskiego całym sercem kibicuje projektowi podkre-
ślając aktywność krośnieńskich seniorów, świadczącą o tym, 
że jest to licząca się grupa klientów, na których firmy powinny 
zwrócić uwagę. Grupa krośnian, która wniesie projekt uchwały 
postawiła sobie za cel działalność na rzecz ludzi po 60. roku 
życia oraz zachęcenie osób nieaktywnych zawodowo do udziału  
np. w kursach i korzystaniu z ofert kulturalnych i społecznych – 
dodaje Radosław Sujak. Przypomnijmy, Rada Miejska w Krośnie 
Odrzańskim rok temu określiła szczegółowe zasady wnoszenia 
inicjatyw uchwałodawczych przez lokalną społeczność. Tym 
samym mieszkańcy Gminy mogą sami zgłaszać pomysły wraz 
z uzasadnieniem i podpisami poparcia co najmniej 200 osób. 

Jest to kolejna forma udziału krośnian w życiu samorządu. 
Oczywiście projekt uchwały musi spełniać wymogi formalne, 
które zapisane są w uchwale przyjętej przez Radę. Dokument 
zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
staje się przedmiotem obrad na najbliższej sesji po złożeniu 
projektu, ale nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia 
jego złożenia. Komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie miał 
prawo wskazywać osoby uprawnione do jego reprezentowania 
podczas prac rady.

W piątek 8 listopada, w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Mię-
dzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej „Patriotyczna Nutka”. 
- Oprócz walorów artystycznych chcemy zwrócić uwagę na 
edukowanie dzieci i młodzieży, by takie dni jak 11 listopada 
nie były tylko „wolnym”, lecz okazją do zaznajamiania się z hi-
storią Ojczyzny – podkreślali organizatorzy przeglądu. W dniu 
święta okazji do spotkań było kilka. Najpierw uroczystość, którą 
rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, a zakończyło 
złożenie wieńców pod pomnikiem Powrotu Środkowego 
Nadodrza do Macierzy. Potem spotkanie mieszkańców 
przy wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, przy 
ognisku i delektowaniu się wojskową grochówką. 
11 listopada to jedna z najistotniejszych dat w historii 
Europy, dla większości Polaków najważniejsze święto. 
Przełomowy moment w dziejach starego kontynentu jest 
symboliczną datą powrotu Ojczyzny na mapy świata, 
po 123 latach niebytu – mówił podczas przemówienia 
burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. O tym, 
że jest to święto radosne, podniosłe, dające poczu-
cie dumy z bycia Polakiem mówili także zgromadzeni 
w poniedziałkowe popołudnie krośnianie. Budujemy 
społeczeństwo obywatelskie, krośnianie są aktywni, 
chcą współtworzyć nasz samorząd i dają temu wyraz 
poprzez udział w takich uroczystościach – podkreśla 
Marek Cebula. Współorganizatorami pikniku niepodle-

głościowego byli Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy  
i 5. kresowy Batalion Saperów. - Cieszę się zarówno z pułkowni-
kiem Sławomirem Osmelakiem, jak i pułkownikiem Dariuszem 
Ścianą mogliśmy zrealizować kolejną inicjatywę dla mieszkańców. 
To idealny dowód na to, że połączenie sił i współpraca przynosi 
konkretne korzyści – podkreśla Marek Cebula.

Zniżki, promocje, katalog usług po obniżonych cenach – brzmi ciekawie. Od atrakcyjności oferty będzie jeszcze zależeć 
aktywności firm gwarantujących upusty, ale pierwszy krok jest już wykonywany. W gminie Krosno Odrzańskie ma obo-
wiązywać Karta Seniora. 

Narodowe Święto Niepodległości – jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Tego dnia w całym kraju odbywa-
ły się uroczystości patriotyczne – począwszy od tych, mających podniosły charakter, na spotkaniach w gronie znajomych 
skończywszy. W Krośnie Odrzańskim postawiono także na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Pieśni patriotyczne, pieczenie kiełbasek, degustacja wojskowej 
grochówki, rozmowy – to 11 Listopada w wydaniu krośnieńskim
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Prestiżowe i wyższe

Dotyczy to szkół podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest gmina. Celem zmian było m.in. podnie-
sienie prestiżu nagród i zwiększenie motywacji dzieci do 
nauki mówi Roman Siemiński, zastępca burmistrza Krosna 
Odrzańskiego. Teraz stypendium może otrzymać uczeń, 
który jest laureatem lub finalistą konkursów o zasięgu 
co najmniej wojewódzkim. Uchwała była konsultowana 
z dyrektorami szkół. Stypendium będzie przyznawane na 
wniosek rodzica. Odpowiednie dokumenty dostępne będą 
na stronie urzędowej lub w biurze obsługi interesanta. 
Należy je złożyć nie później niż 7 dni po zakończeniu roku 
szkolnego. Stypendia będą uzależnione od liczby punktów, 
które otrzyma nominowany uczeń. Najwyższe stypendium 
wyniesie 2000 zł, następne progi to 1700, 1500, 1300, 1000 
i 700 zł. Dodajmy, że stypendia otrzymują uczniowie klas 
od czwartej do ósmej. 

Do tej pory było kilkaset złotych, po zmianie będzie to nawet 2 tysiące. Radni uchwalili zmianę regulaminu przyznawania 
stypendiów dla uzdolnionych uczniów z gminy Krosno Odrzańskie.

Stypendia za wyniki w nauce i sportowe są nie tylko formą  
podziękowań, ale także motywacją do dalszej pracy

Oświatowe dyskusje

To było bardzo mocne i konkretne przesłanie do pracowników 
oświaty. Dzień Edukacji Narodowej w Krośnie Odrzańskim miał 
w tle jasny przekaz ze strony magistratu – środowisko pedago-
giczne i samorządowe powinno iść razem, nie pozwalając, by 
ktokolwiek je dzielił. Ważne jest też zrozumienie, że zarządzanie 
gminą to trudne zadanie związane z zaspokajaniem potrzeb 
różnych grup społecznych. Coraz większe obciążenia finansowe 
gminy, rosnące koszty funkcjonowania jednostek podległych i nie 
idący za nimi wzrost dochodów powoduje, że wypracowywane 
kompromisów będzie teraz szczególnie ważne – podkreślał 
włodarz. 
Burmistrz chwalił także współpracę z gminnymi placówkami 
oświatowymi. Dzięki zaangażowaniu dyrektorów, jak i samych pra-
cowników nie było z chwilą wejścia 
w życie reformy oświaty proble-
mów organizacyjnych – podkreślał 
włodarz. W gminie nie nastąpiła ani 
reedukacja, ani ograniczenie eta-
tów nauczycieli. W roku szkolnym 
2018/2019 w jednostkach oświa-
towych było zatrudnionych 327 
pracowników: 232 nauczycieli, 12 
pracowników administracji oraz 83 
pracowników obsługi. Wydatki na 
oświatę w 2018 r. wyniosły prawie 
22 miliony złotych (to ponad 25% 
całego budżetu Gminy). Subwencja 
oświatowa to niespełna 12 milio-
nów. Gmina musiała więc dołożyć 
z własnej kasy dziesięć milionów 
złotych. Sama wysokość wydat-
ków na wynagrodzenia (bez umów 
zleceń) dla pracowników oświaty  
to bagatela 17 milionów 600 tys. zł. 

Krośnieński samorząd realizuje lub zrealizował także szereg in-
westycji, które skierowane są do młodzieży i dzieci, w tym tych 
najmniejszych. W tym roku otwarto m.in. żłobek. Od września 
funkcjonuje klub dziecięcy, także dla najmłodszych dzieci. 
Wypłacono prawie dwieście stypendiów szkolnych o charakte-
rze socjalnym i za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. 
W ramach budżetu obywatelskiego powstawały place zabaw 
przy przedszkolach i szkołach. Dodajmy, że przykładem de-
terminacji w rozwijaniu krośnieńskiej oświaty jest niedawny 
sukces związany z pozyskaniem ponad 3 milionów złotych m.in. 
na termomodernizację szkoły w Wężyskach, o którym piszemy 
w osobnym artykule.

Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość dzieci i młodzieży uczącej się w naszych szkołach, nie pozwolę, by ktokolwiek 
z uczniów ucierpiał na konfliktach wywoływanych przez dorosłych – mówił podczas Dnia Edukacji Narodowej burmistrz 
Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. 

Ponad połowa kadry nauczycielskiej w gminie to nauczyciele dyplomowani 
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Muzyczna podróż w Krośnie Odrzańskim

Polak, Węgier dwa bratanki

Co prawda festiwal przeszedł już do historii, jednak widzowie 
jeszcze wspominają wspaniałe koncerty i wyjątkowych wyko-
nawców, których mogliśmy podziwiać w Krośnie Odrzańskim. 
W kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej oraz w auli Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia, w ubiegły weekend usłyszeliśmy nie 
tylko arcydzieła takich mistrzów jak Bach, Mozart, 
Vivaldi czy Haendel. To właśnie wyróżnia nasz festi-
wal – mówił Tomasz Miechowicz, dyrektor Centrum 
Artystyczno-Kulturalnego Zamek – różnorodność, 
która ściąga na sale koncertowe krośnian gustują-
cych nie tylko w muzyce poważnej. I rzeczywiście, 
m.in. za sprawą solistów Filharmonii Lwowskiej 
mogliśmy usłyszeć nie tylko Leonarda Cohena, ale 
także znany standard jak „Time to say goodbye”. 
Wyjątkowego charakteru dodawały pierwszemu 
koncertowi instrumenty, na których grały wyko-
nawczynie. Były to bandury, specjalne, koncertowe, 
z sześćdziesięcioma pięcioma strunami. Dodajmy, 
że bandura zabroniona w czasach komunizmu jest 
teraz narodowym instrumentem Ukrainy – mówiła 
przed koncertem Ewa Monczak, dyrektor artystycz-
ny festiwalu. Także „Podróż z fletami przez wieki” 

w Szkole Muzycznej oraz ostatni koncert we wspaniałej scenerii 
kościoła przyniosły wiele muzycznych wzruszeń. 

Chętnych do obejrzenia retransmisji koncertów zapraszamy  
na stronę www.krosno24.tv

Na tym partnerstwie korzystają przede wszystkim młodzi ludzie, 
którzy wyjeżdżają na spotkania budujące trwałe relacje między 
mieszkańcami tych trzech miejscowości. Możliwa jest też realiza-
cja wspólnych imprez kulturalno-sportowych. Dzięki kontaktom, 
niezależnie od historycznych perturbacji – możemy myśleć 
podobnie, mieć wspólną wizję zjednoczonej Europy, patrzeć  
na świat oczami ludzi wy-
chowanych w innych kul-
turach, a przez to stawać 
się bardziej tolerancyjni. 
Kolejną okazją do wspól-
nego wyjazdu było spo-
tkanie młodzieży „Trzy 
Narody, Jedna Idea”. Już 
w autobusie, w drodze 
na Węgry, nawiązywały 
się przyjaźnie polsko-
-niemieckie – opowia-
da zastępca burmistrza 
Krosna Odrzańskiego 
Roman Siemiński. Pod-
czas wyjazdu poruszano 
ważne tematy, młodzież 
odpowiadała m.in. na 
pytania jak miasta part-

nerskie ustosunkowują się do Unii Europejskiej? Co współ-
praca międzynarodowa daje Europie? Wymiany umożliwiają 
poznawanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych 
umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej 
Europy, różnorodności kulturowej i współpracy zespołowej.

Były owacje na stojąco, były bisy. W Krośnie Odrzańskim przez trzy dni można było „skosztować” prawdziwej muzycznej 
uczty. XIII edycja Festiwalu Jadwigensis kolejny raz pokazała, że muzyka poważna może łączyć wiele gustów.

Karcag i Krosno Odrzańskie. Dwa miasta partnerskie. Historia tej przyjaźni sięga 2005 roku kiedy to podpisano stosowne 
dokumenty. Dodajmy, że wspólnym mianownikiem tej współpracy jest Schwarzheide – niemieckie miasto, które połączyło 
krośnian i Węgrów. 

Jednym z wielkich atutów festiwalu 
jest sceneria kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej
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60 lat TMZK. Marek Cebula Krośnianinem Roku

Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowań, 
ale także wręczenia nagrody Krośnianina XXX-lecia 
RP 1989-2019 (został nim Marszałek Józef Zych) oraz 
Krośnianina Roku (ten zaszczytny tytuł przypadł 
burmistrzowi Markowi Cebuli). Burmistrz odbierając 
nagrodę podkreślał rolę, jaką stowarzyszenie pełni 
w gminie Krosno Odrzańskie. Propagowanie idei 
regionalizmu, nawiązywanie do historii tych ziem, 
uaktywnianie mieszkańców są nie do przecenienia. 
Byliśmy, jesteśmy i będziemy stowarzyszeniem ludzi, 
którzy z pasją poznają i upowszechniają losy tych 
ziem. Byliśmy, jesteśmy i będziemy stowarzyszeniem 
ludzi, którzy aktywnie włączają się w bieżące życie 
społeczno – kulturalne naszego regionu. Byliśmy, 
jesteśmy i będziemy stowarzyszeniem ludzi, którzy 
z zapałem wspierają amatorską twórczość artystycz-
ną – podkreślał prezes stowarzyszenia, Zdzisław 
Paduszyński. 

„Byliśmy, jesteśmy, będziemy” – pod takim hasłem Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej zorganizowało konfe-
rencję będącą ukoronowaniem 60 lat istnienia stowarzyszenia.  

Marek Cebula Krośnianinem Roku według  
Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Sukces wykuwany przez mieszkańców

Dzisiaj skutkuje to inicjatywami, które rozwijają region w róż-
nych dziedzinach życia społeczno-kulturalno-gospodarczego. 
Emilia Dąbek z krośnieńskiego magistratu przeprowadziła w li-
stopadzie szereg szkoleń, które mają pomóc w pozyskiwaniu 
pieniędzy, w tym z konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta. 
Z ogólnopolskich badań wynika, że największymi problemami 
organizacji są trudności w zdobywaniu funduszy koniecznych do 
prowadzenia działalności. Krośnieńskie spotkania mają zaradzić 
tym problemom – i udaje się, co potwierdza Bogumił Stasiak, 
Prezes Koła Pszczelarzy w Krośnie Odrzańskim. Dofinansowanie 
m.in. szczepionek dla pszczół poprawiło efektywność pracy. 
Skuteczność działań sektora pozarządowego bardzo zależy  
od relacji z administracją, a jest to widoczne szczególnie na po-
ziomie lokalnym. To, w jakim tempie będzie się rozwijał, zależy  

od postawy władz lokalnych. To one 
bowiem posiadają możliwości praw-
ne, a zwłaszcza finansowe, by wspierać 
inicjatywy organizacji pozarządowych. 
Jak jest w Krośnie Odrzańskim? Zależy 
nam na takim wsparciu, dlatego powołaliśmy do życia Centrum 
Aktywności Lokalnej, w tych pomieszczeniach członkowie sto-
warzyszeń mogą się spotykać, odbywać szkolenia, wymieniać się 
doświadczeniami – mówi Jolanta Adułło-Hoffmann, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Organizacje, 
jeżeli nie są silne, wówczas nie są też partnerem i zamieniają się 
w petenta, nie mogą pełnić roli rzecznika lokalnej społeczności. 
Tego nie chcemy i dlatego w Krośnie Odrzańskim postawiono  
na wzmacnianie trzeciego sektora – to same korzyści, udowadnia 
burmistrz Marek Cebula. Po to m.in. w Centrum Aktywności Lo-
kalnej odbyło się spotkanie w ramach Pierwszego Krośnieńskiego 
Forum Organizacji Pozarządowych.

Jak osiągnąć sukces? Wspólnie – odpowiada burmistrz Krosna Odrzańskiego i stawia na współpracę z organizacjami poza-
rządowymi. Jak ważny jest to element funkcjonowania samorządu pokazują doświadczenia wielu, nie tylko polskich, ale 
europejskich miast. Przekazywanie części zadań bezpośrednio „w ręce obywateli” jest coraz częściej stosowaną praktyką. 
W gminie Krosno Odrzańskie realizowane, wspólne projekty liczone są w dziesiątkach rocznie. 

Poziom demokracji można mierzyć jakością współpracy 
ze stowarzyszeniami, a ta w Gminie Krosno Odrzańskie 
osiągnęła wysoki poziom. Przełomowymi były lata 2013-
2015, kiedy to Urząd Miasta i Fundacja na rzecz Collegium 
Polonicum wspólnie pozyskali 1,6 miliona zł na profe-
sjonalizację i usprawnienie współpracy międzysektoro-
wej. W ramach projektu „PAKT.com.org” gmina Krosno 
Odrzańskie uzyskała kompleksowe wsparcie i wypraco-
wała rozwiązania unikatowe na skalę krajową. Powstał 
Wieloletni Program Współpracy, a pracownicy urzędu, 
radni oraz lokalni społecznicy przeszli szkolenia, doradz-
two i konsultacje, podpowiadające jak z tego Programu 
w pełni skorzystać. Dyskutowano również o barierach we 
wzajemnej współpracy.
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Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w futsalu

Tęcza 
przed zmianami

Kolejna duża impreza sportowa zawitała do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Krośnie Odrzańskim. Był to Finał Pucharu Polski w futsalu na szczeblu 
wojewódzkim. Pierwotnie miały stawić się cztery zespoły: ISKRA MAŁOMICE, 
PAOLO GORZÓW WIELKOPOLSKI, AZS UZ ZIELONA GÓRA i OSIR KROSNO 
ODRZAŃSKIE. Niestety z powodów zdrowotnych ekipa z Gorzowa nie dotarła 
i turniej rozegrano w trzyzespołowym składzie.
Format zmagań to spotkania każdy z każdym, 2x12 minut. W meczu otwarcia 
Krosno wygrało z Małomicami 9:0. Następnie ekipa z Zielonej Góry rozbiła 
Małomice 12:0. W decydującym spotkaniu zielonogórski AZS pokonał zespół 
gospodarzy 7:1 i to Zielona Góra wygrała turniej.
Najlepszym bramkarzem, z jednym straconym golem, został Remigiusz Chyła. 
Królem strzelców z 5 bramkami został Łukasz Hanc. Nagroda dla najlepszego 
zawodnika powędrowała w ręce Jakuba Turowskiego. Cała trójka to repre-
zentanci zielonogórskiej ekipy.
Zwycięzca turnieju AZS UZ ZIELONA GÓRA zagra w 1/32 finału Pucharu Polski 
na szczeblu centralnym. 

Nie udało się powiększyć zdobyczy punk-
towych w ostatnich trzech kolejkach rundy 
jesiennej i Tęcza pozostaje nadal ostatnią 
drużyną czwartoligowej tabeli. Najpierw kro-
śnianie uznali wyższość Polonii Słubice prze-
grywając 2:7, potem na własnym boisku ulegli 
zawodnikom ze Zbąszynka 1:4, natomiast 
w ostatniej kolejce dali sobie strzelić osiem 
goli, zdobywając tylko jednego – w meczu 
ze Stilonem Gorzów. Braki kadrowe, młoda, 
niedoświadczona drużyna – krośnianie na-
bywają doświadczenia, niestety przyjmując  
na barki srogie porażki. Coraz częściej słyszy 
się opinie, że IV liga to obecnie za wysokie 
progi dla drużyny, która aktualnie poszukuje 
nowego trenera. Dotychczasowy szkolenio-
wiec Maciej Kulikowski z początkiem roku 
przechodzi do Syreny Zbąszynek. 
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To się nazywa przyjaźń. W partnerskim mieście Schwarzheide odsłonięto 
tablicę z herbem Krosna Odrzańskiego. 

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Tęcza” zyskało nową 
siedzibę klubu szachowego.

To były huczne obchody 15-lecia powstania Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia „Integracja”.

Kongres Gospodarczy w Zielonej Górze – burmistrz Marek Cebula wśród 
prelegentów dyskutujących o sytuacji w regionie i Polsce.

Mediateka gościła gwiazdę młodego pokolenia Grubsona, któremu to-
warzyszył autor książki „Na szczycie”, a także nasz rybobraniowy Wodnik 
- Przemek Corso. 

Są wzorem aktywności. Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie 
Odrzańskim najlepszym w kraju.

Radny Mariusz Grycan obchodził jubileusz 25-lecia działalności  
w Radzie Miejskiej.

50 lat minęło... w oka mgnieniu. Uroczystość złotych godów to wzruszają-
ca chwila.


