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Nie dają za wygraną, walczą o obwodnicę.



KONKURS 
FOTOGRAFICZNY 

na najlepsze zdjęcie 
wykonane telefonem

Krosno Odrzańskie  
Zaskakujące 
P i ę k n e 
Tajemnicze

Wybrane przez jury zdjęcia zostaną zamieszczone w kolejnym  
numerze MOST-u.
 
Na zdjęcia w maksymalnej dostępnej rozdzielczości czeka-
my do 31 maja 2016 r. 
Należy je przesyłać na adres mailowy:  
konkursfoto@krosnoodrzanskie.pl
wraz z tytułem zdjęcia, nazwą telefonu którym zostało zrobione, 
imieniem oraz nazwiskiem autora,  
numerem telefonu oraz miejscowością, z której pochodzi.
W mailu należy także zawrzeć adnotację "Oświadczam, że przesłane 
zdjęcie jest mojego autorstwa i wyrażam zgodę na wykorzystywanie go przez 
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim".
Każdy z autorów może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia. 
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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce pierwszy w 2016 roku numer 
kwartalnika MOST. Chociaż wkraczając w nowe dwana-
ście miesięcy życzymy sobie spokoju – niestety na razie 
niewiele z tych postulatów pozostaje. Dzieje się. Piszemy 
o niezwykle ważnych z punktu widzenia rozwoju gminy 
planach na kolejnych dziewięć lat. Strategia to dokument, 
którego założenia są bardzo ambitne, ale przede wszystkim 
realizowalne. Z punktu widzenia funkcjonowania Dolnego 
Krosna, bardzo ważne są zamierzenia związane z rewita-
lizacją tej części miasta. Dokładne zabezpieczenie przed 
powodzią poprzez budowę kompletnego obwałowania, 
stworzenie alei spacerowej wzdłuż Odry, odbudowa znisz-
czonych kamienic, remont istniejących budynków, prace 
w Zamku Piastowskim – to koncepcja, której realizacja 
spowoduje, że Krosno Odrzańskie może stać się perełką 
województwa lubuskiego. 
Niestety nie wszystkie wydarzenia mają tak pozytyw-
ny oddźwięk. Zamieszanie wokół budowy obwodnicy 
nie nastraja optymistycznie. Sporą niespodzianką jest  
na pewno zaangażowanie mieszkańców w walkę o tę 
niezwykle ważną dla funkcjonowania południowej części 
województwa drogę i most. 
Do czerwoności rozgrzewał temat związany ze zmianą 
nazwy powiatu krośnieńskiego na krośnieńsko-gubiński. 
Wynik konsultacji społecznych, głosowanie radnych po-
wiatowych w opozycji do głosu większości mieszkańców, 
oburzenie i niedowierzanie – emocji jest tutaj wiele. Jaka 
będzie ostateczna decyzja rządu? Zobaczymy. 
Wiosna i pierwsze dni z temperaturami powyżej dwudziestu 
stopni dla wielu z nas są już zapowiedziami pięknego lata. 
Oby takie było. Szczególnie istotna będzie pogoda 18 i 19 
czerwca. Wtedy będziemy uczestnikami uczty kulinarnej 
i muzycznej. Rybobranie 2016 zapowiada się „pysznie”. 
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Zauważyłeś przechylone drzewo, którego przewrócenie zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców? Widziałeś zapadnięty chodnik? 
A może ktoś wygiął znak drogowy i mimo upływu czasu wciąż jest on 
niewidoczny? Jeśli widzisz, że coś w Gminie wymaga szybkiej inter-
wencji, jesteś świadkiem awarii czy uszkodzenia zgłoś to na maila: 
usterka@krosnoodrzanskie.pl dołączając zdjęcie, a my dołożymy 
wszelkich starań, by rozwiązać problem. Wierzymy, że inicjatywa ta 
usprawni zgłoszenia nieprawidłowości, a za sprawą umieszczonego 
wykazu wszystkich zgłoszeń będą Państwo na bieżąco informowa-
ni o miejscach awarii, etapie ich naprawy oraz przewidywanym 
terminie usunięcia. Zapraszamy do zgłaszania awarii i usterek  

za pośrednictwem formula-
rza zgłoszeniowego. Nie będą 
brane pod uwagę zgłoszenia 
anonimowe dlatego też prosimy 
o podanie danych kontakto-
wych – imię, nazwisko, 
adres zamieszkania oraz 
tel. kontaktowy. Dane 
te nie będą w żaden 
sposób ujawniane.

Widzisz usterkę? Zgłoś ją



Marek Cebula zaskakuje. Ale to już nie dziwi. Pozytywnie. To 
też nic nowego. Zachwycają się media, samorządowcy za-
zdroszczą, mieszkańcy doceniają, że burmistrz dzieli się z nimi 
informacjami o stanie krośnieńskiego samorządu. Co roku, 
okazją do zaprezentowania nowinek, planów, pomysłów na 
rozwój Gminy są spotkania z mieszkańcami, które odbywają 
się pod hasłem „Gmina Przyszłości”. 

Tegoroczne spotkanie było… inne. Ze 
względu na układ sceny oraz na zasto-
sowane efekty wizualne i dźwiękowe. 
Osoby przemawiające stały na niskiej, 
zaledwie kilkunastocentymetrowej sce-
nie w kształcie kwadratu. Widzowie 
siedzący… dookoła, dwa duże tele-
bimy gwarantujące pewność widze-
nia wszystkiego przez wszystkich. Do 
tego gra świateł „płynąca” z reflektorów 
umiejscowionych na specjalnych rusz-
towaniach. Specjalnie dobrana muzyka 
i kolorystyka programów wizualnych 
wprowadzała odpowiedni nastrój. Już sam początek zapowiadał 
wielkie show. W gazetach pojawiły się recenzje, niczym ocena sztuki 
teatralnej. Gazeta Wyborcza napisała „Burmistrz Marek Cebula 
wszedł na scenę przy dźwiękach rockowej muzyki niczym bokser. 

Przywitał się z mieszkańcami w pierwszym rzędzie. Pełen show, 
choć do kolejnych wyborów samorządowych jeszcze szmat czasu.”
Widzowie przecierali oczy ze zdziwienia, ale w zachwyt wprawił 
ich pokaz fajerwerków przy okazji ogłaszania wyników Budżetu 
Obywatelskiego (piszemy o tym w oddzielnym artykule). 
Spotkanie miało kilka akcentów. Prezentacja „Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego Gminy Kro-
sno Odrzańskie na lata 2016-2025” była 
nie tylko wytyczeniem nowych celów, 
ale także okazją do podsumowań. Bur-
mistrz Marek Cebula przypomniał kilka 
obietnic z roku 2014 i 2015 udowadnia-
jąc, że już stają się faktem. Droga do 
nowej komendy Policji, plac zabaw na 
os. Kopernika, targowisko, największa, 
finansowo, inwestycja w historii Gminy 
czyli kanalizacja i wodociągi… Można 
byłoby wymieniać dalej. Wszystko to 
przy sukcesywnym obniżaniu długu oraz 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Liczby nie kłamią. W ciągu ostatnich 

lat Gmina Krosno Odrzańskie zrealizowała projekty unijne za 
kwotę blisko 85 mln zł, pozyskując na ten cel ponad 50 mln zł 
dofinansowania. Jednocześnie Gmina spłaciła ponad 18,5 miliona 
zł zadłużenia wraz z odsetkami. 

Przyszłość w kolorowych barwach

Wybory prezydenckie w USA? Nie!
Tak prezentuje się Krosno Odrzańskie

(Gazeta Wyborcza)

#
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Pierwszy dzień wiosny powitał Krosno 
Odrzańskie deszczową aurą. Ta jednak 
nie przeszkodziła mieszkańcom oraz Ko-
mitetowi Obrony Budowy Obwodnicy aby 
po raz trzeci połączyć siły i zorganizować 
blokadę mostu. Cel jest niezmienny – 
walka o środki finansowe na niezbędną 
dokumentację inwestycji.

„Mamy dość ciągłych obietnic, Krosno 
Odrzańskie już zbyt długo czeka na ob-
wodnicę” – te hasła towarzyszą manifesta-
cjom od samego początku. I nic dziwnego. 
Pierwsze wzmianki na temat inwestycji 
pojawiły się przed czterema dekadami, 
z kolei najnowsza historia obwodnicy sięga 
lat 90. Choć inwestycja została wpisana do 
Kontraktu Terytorialnego, a także Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, 
jej przyszłość stoi pod znakiem zapytania. – 
Rządy się zmieniały, a środków na realizację 
inwestycji jak nie było, tak nie ma – mówi 
burmistrz Marek Cebula. – Jeszcze jako po-
seł w 2008 roku usłyszałem, że pieniądze na 
dokumentację zostaną wygospodarowane. 
Projekt został jednak przeniesiony ze wzglę-
du na zbliża-
jące się EURO 
2012. Od tego 
wydarzenia 
mijają cztery 
lata i nic się 
nie zmieniło 
– dodaje. Wtó-
ruje mu Paweł 
S te fa ń c z y k 
z Komitetu 
Obrony Ob-
wodnicy. – Ta 
obwodnica po 
prostu należy 
się miastu. 
Krosno cha-
rakteryzuje się jednym z największych, o ile 
nie największym ruchem dobowym w wo-
jewództwie lubuskim. W perspektywie kilku 
najbliższych lat może on wzrosnąć nawet do  
20 tys. pojazdów na dobę, z których znaczną 

liczbę stanowią pojazdy ciężarowe – pod-
kreśla. – Krośnieński most ma już 111 lat 
i z pewnością nie był projektowany z myślą 
o takim natężeniu ruchu – dodaje. – Opra-
cowanie dokumentacji to podstawa. Jeśli 
prace nad nią nie rozpoczną się jeszcze 
w tym roku, o obwodnicy będzie można za-
pomnieć na kolejne długie lata, o ile w ogóle 
kiedykolwiek powstanie – wyjaśnia Tomasz 
Rogowski z KOBO. – Koszt wykonania do-
kumentacji to ponad 8 mln zł. Wierzę, że 
nasze działania przyniosą pozytywny skutek 
i te środki zostaną zapisane w budżecie. 
W innym wypadku przewiduję, że jeszcze 
nie raz będziemy musieli zdecydować się 
na blokadę mostu – dodaje.
Ostatnia z nich, zgodnie z zapowiedziami, 
trwała dłużej niż dwie poprzednie. Akcji 
towarzyszyła także głośna manifestacja, 
podczas której sami mieszkańcy oraz lokalni 
samorządowcy zapewniali o konieczności 
budowy obwodnicy. – Wszyscy lubuscy 
samorządowcy zgodnie podkreślają, że 
inwestycja jest niezbędna. Zapewnia o tym 
także wojewoda lubuski, któremu przeka-
zaliśmy petycję z podpisami ponad 4000 

osób - pod-
kreśla Paweł 
Stefańczyk. 
13 kwietnia 
przedstawi-
ciele KOBO 
wzięli udział 
w  spotkaniu 
w Ministerstwie 
Infrastruktury 
i Budownic-
twa w spra-
wie budowy 
obwodnicy. 
W trakcie spo-
tkania Jerzy 
Szmidt, wice-

minister infrastruktury i budownictwa, 
zapewnił o konieczności realizacji tej in-
westycji.
Wywiad z Pawłem Stefańczykiem na ko-
lejnej stronie.

„Dość czekania, dość obietnic”.  
Mieszkańcy domagają się obwodnicy

Burmistrz obalił podczas prezentacji pewien 
mit funkcjonujący wśród wielu mieszkańców 
i samorządowców – przyglądając się m.in. 
strukturze rynku pracy szukaliśmy niezależ-
nych danych nt. m.in. bezrobocia w gminie 
Krosno Odrzańskie. Takie dane znaleźliśmy 
w bazie Głównego Urzędu Statystycznego. Zgod-
nie z nimi stopa bezrobocia w gminie wynosi 
niecałe 6%. Od roku 2005 liczba ta zmniejszyła 
się o ponad 60%. W roku 2014 w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim zareje-
strowanych było 680 osób z gminy, co stanowi 
5,8% liczby osób w wieku produkcyjnym.
Wizja dalszego rozwoju – to był jednak główny 
temat spotkania. W strategii została określona 
także misja Gminy, a na jej podstawie wyzna-
czono cele strategiczne w trzech domenach:

1. Atrakcyjność inwestycyjna.
2. Jakość życia i kapitał społeczny.
3. Środowisko i turystyka.

Jak Krosno Odrzańskie ma wyglądać za 9 lat? 
Jak będzie się w takim „Krośnie” mieszkać? 
Szczegółowo piszemy o Strategii na kolejnych 
stronach. 
Tak wyjątkowe spotkanie musiało mieć także 
wyjątkowy finał. Rewelacyjny występ dał Con-
rado Yanes, zwycięzca X edycji programu Must 
Be The Music.

21 marca to pierwszy dzień wiosny, 
który także w naszej kulturze oznacza 
początek czegoś nowego. Wierzymy, 

że te działania odniosą pozytywny 
skutek – podkreśla Krzysztof Pobie-
dziński z Komitetu Obrony Budo-

wy Obwodnicy.

#
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Od 10 lat zmagam się z tą myślą  
i za każdym razem dochodzę  

do wniosku, że Krosno bez  
obwodnicy będzie skazane  
na „komunikacyjny zgon”. 

#

Poniedziałek 21 marca. Ta data na długo zostanie zapamiętana. 
Komitet Obrony Budowy Obwodnicy, a także sami mieszkańcy 
wierzą, że pierwszy dzień wiosny był zarazem dniem zwiastującym 
realizację obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Rozmawiamy z Pawłem 
Stefańczykiem, jednym z liderów ruchu obywatelskiego, inżynie-
rem budowy dróg, który twierdzi, że jesteśmy najbliżej budowy 
obwodnicy od początku jej planowania.

Ostatnie miesiące były bardzo dynamiczne. Najpierw informacja 
o wpisaniu obwodnicy do rządowych dokumentów, styczeń przyniósł 
zaś wieści o braku środków w budżecie na przygotowanie dokumen-
tacji. Wielu mieszkańców oraz samorządowców poczuło nie tylko 
zawód, ale nawet wściekłość. Jak Pan zareagował na te informacje?
Początkowo wielkie zdziwienie… Myślę so-
bie: „widać nasza obwodnica skomplikowa-
na i potrzeba więcej przygotowań do niej”. 
Niestety styczeń/luty zamiast przetargów 
na dokumentację przyniósł wieść niedo-
brą, która brzmiała: wstrzymanie prac nad 
dokumentacją z powodów budżetowych.
To jest naprawdę trudne do zrozumienia. 
Rząd tworzy programy i reguły rozsądnego 
postępowania, publikuje je, po czym jego 
„drogowe ramię” postępuje wbrew tym za-
sadom. To może budzić prawdziwy niepokój. 
Mamy bowiem do czynienia z dwoma moż-
liwościami:

1. Rząd ustala programy i reguły, ale jego lokalne organy ignorują 
je i prowadzą „swoją politykę”,

2. Rząd ustala programy wyłącznie jako formalne ramy (piękny 
cel - lep na wyborców) ale jego „ramię” robi to, co uważa za 
stosowne, że powinno zrobić; lub postępuje pod ciśnieniem 
nacisków politycznych.

Obie możliwości wskazują na strukturalną decyzyjną niewydolność 
Państwa, co musi budzić mój najwyższy obywatelski niepokój. Brak 
ciągłości decyzyjnej Państwa w zakresie infrastruktury jest czymś 
najtrudniejszym do zaakceptowania dlatego, że infrastruktura służy 
wszystkim wyborcom każdej partii, po prostu POLAKOM. 

Wraz z Komitetem Obrony Budowy Obwodnicy oraz mieszkańcami 
prowadziliście intensywne działania, aby nagłośnić konieczność reali-
zacji tej inwestycji. Wyobraźmy sobie jednak czarny scenariusz. Jaka 
przyszłość czeka Krosno Odrzańskie jeśli obwodnica nie powstanie?
Od 10 lat zmagam się z ta myślą i za każdym razem dochodzę do 
wniosku, że Krosno bez obwodnicy będzie skazane na „komunikacyjny 

zgon”. Miasto oprócz szczególnych godzin porannych i popołudniowych 
związanych z dojazdem i powrotem z pracy lub ze szkoły, w dowolnym 
momencie dnia będzie bardzo podatne na wszelkie zakłócenia ruchu. 
Czas przejazdu przez miasto stanie się nieprzewidywalny. To będzie 
wartość losowa od 15 do 60 minut albo i więcej. Każdy remont, każda 
inwestycja, każdy wypadek, każda usterka pojazdu - wygeneruje za-
tkanie miasta i gigantyczne korki. Czasami te problemy obserwujemy 
już teraz. Za 10 lat - bez obwodnicy - to będzie norma. Jako fachowiec 
wyposażony w wiedzę o rosnącym ruchu drogowym, na serio w życiu 
osobistym coraz częściej rozważam możliwość wyprowadzenia się 
z miasta - jeśli nie powstanie obwodnica. Czas jest jedyną rzeczą, której 
ludzie nie mają w nadmiarze i szkoda go marnować w korkach. Ponieważ 
jednak lubię moje miasto i dobrze się tu czuję, robię wszystko co mogę, 

żeby odwrócić ten przykry komunikacyjny los. 

Jak ocenia Pan stan dróg przebiegających 
przez Krosno Odrzańskie? Co Pan sądzi o spo-
sobie ich budowy? 
Krosno Odrzańskie jest miastem jednej drogi 
i jednego mostu od których wszystko ko-
munikacyjnie zależy i dla których nie ma 
jak na razie alternatywy. Sprawne funkcjo-
nowanie powiatu i gminy dosłownie zależy 
od przejezdności drogi krajowej. Jej odcią-
żenie poprzez obwodnicę jest warunkiem 
koniecznym przetrwania i lokalnego rozwoju. 
Nasza droga krajowa technicznie oceniając 

nawierzchnię, na 1/3 odcinka miejskiego wymaga bardzo poważnych 
wzmocnień konstrukcji drogi (ul. B. Chrobrego), na 1/3 bieżących 
remontów zachowujących jej obecny stan (ul. Bohaterów Wojska 
Polskiego, ul. Poznańska) oraz na 1/3 znajduje się w dobrym stanie 
technicznym (ul. Obr. Stalingradu). Jednakże funkcjonalność rozwiązań 
komunikacyjnych jest na tragicznym poziomie. Brak lewo i prawoskrę-
tów na skrzyżowaniach, ogromna ilość blisko siebie leżących przejść 
dla pieszych spowalniających ruch, brak świateł, to wszystko jasno 
wskazuje, że GDDKiA, mając w dalekich planach budowę obwodnicy, 
porzuciła realną troskę o stan drogi i jej przejezdności przez miasto. 
Można powiedzieć, że idea budowy obwodnicy od wielu lat „szkodzi” 
bieżącym możliwym działaniom poprawiającym funkcjonalność drogi 
krajowej na odcinku miejskim, bo prowadzi do zaniechań zarządcy 
drogi, właśnie ze względu na możliwość budowy obwodnicy. 
Jedyną rzeczą jaka miasto może realnie zrobić przeciwdziałając zbli-
żającej się zapaści komunikacyjnej jest ponowne otworzenie do ruchu 
pojazdów osobowych ul. WOP, które odciążyłoby ruch na ul. Poznań-

Obwodnica jeszcze nigdy 
nie była tak blisko...
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skiej i ul. Chrobrego i bardziej równomiernie rozłożyło ruch pojazdów 
w całym górnym mieście.

Krośnieński most ma już 111 lat i z pewnością, gdy powstawał nie 
było brane pod uwagę tak duże natężenie ruchu, jakie obecnie można 
zanotować. Jest Pan inżynierem. Czy w Pana ocenie rzeczywiście 
tragedia jest kwestią czasu? Jakie są szanse, że most rzeczywiście 
może zostać wyłączony z użytku. 
Zarządca mostu – czyli GDDKiA wykonało ok. 10 lat temu remont 
nawierzchni mostu połączony z zabezpieczeniem konstrukcji. Projek-
tant remontu mostu widocznie ocenił jego nośność na wystarczającą, 
wskutek czego ruch odbywa się po nim bez jakichkolwiek ograniczeń. 
Jednakże zabytkowy wiek mostu, poziom przenoszonego ruchu, jego 
odczuwalne dla pieszych drgania i ugięcia wskazują co najmniej na 
konieczność stałego monitorowania obiektu. 
Oczywiście skutkiem monitorowania pracy konstrukcji może być wy-
łącznie odczytywanie negatywnych sygnałów - przekładających się na 
ograniczenie warunków eksploatacji mostu np. poprzez ograniczenie 
masy dopuszczalnej pojazdu do 10t, co oznaczać może odcięcie połą-
czenia towarowego północy gminy/powiatu/województwa od południa 
(objazd przez Cigacice to 95km). Największe bogactwo północy powiatu 
– drewno, będzie trudniej dostępne dla przetwórczego przemysłu na 
południu regionu (Homanit, Kronopol, Stelmet). 

Przed krośnieńskim mostem zorganizowano już trzy manifestacje. 
Czy udało się osiągnąć oczekiwany efekt i o obwodnicy jest głośno nie 
tylko w województwie? A może mieszkańcy powinni podjąć jeszcze 
bardziej stanowcze kroki? 
Temat naszej obwodnicy zaistniał zdecydowanie w mediach lokalnych 
– powiatowych i wojewódzkich. Jednakże mieszkańcy zbyt mało an-
gażują się w bezpośrednie działanie podczas blokad, przez co trudniej 
przebić się i dotrzeć do warszawskich decydentów, którzy jednak oglą-
dają kanały ogólnopolskie i czytają gazety ogólnopolskie. Jednak za 
sprawą krośnieńskiego posła Jacka Kurzępy, ostatni protest udało się 
„przełożyć” na spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. 
Ufam, że jest to rząd „dobrej zmiany” więc oczekuję równie dobrych 
decyzji ministra, takich które wznowią najpóźniej w przyszłym budżecie, 
prace nad „dobrą decyzją” poprzedniego rządu dotyczącą prac nad 
dokumentacją i obwodnicą miasta. Krosno jest najbardziej obciążo-
nym ruchem pojazdów lubuskim miastem, znajdującym się w ciągu 
zwykłych dróg krajowych, dlatego priorytetowość budowy naszej 
obwodnicy jest oczywista i nie powinna zależeć od barw politycznych 
aktualnej władzy. Dopóki nie będzie podpisana umowa na budowę 
obwodnicy z Wykonawcą, sprawa nie jest załatwiona i może być dalej 
odsuwana w czasie.

Wielu mieszkańców poparło działania Komitetu, pojawiło się jednak 
także sporo negatywnych opinii m.in. w mediach społecznościowych. 
Jak mógłby Pan przekonać przeciwników manifestacji, że jednak 
warto walczyć o obwodnicę w ten sposób?
Nawet cyklistom powinno zależeć na budowie obwodnicy. A tak poważ-
niej, każdemu kto jakoś ucierpiał wskutek naszego działania należą się 
nasze przeprosiny. Na swoją obronę mamy tylko to, że uczyniliśmy to 
działając głównie w interesie osób codziennie przejeżdżających przez 
miasto. Większość kierowców, którzy stali w blokadowym korku, będzie 
w przyszłości wiele razy przejeżdżać przez nasze miasto. Obwodnica 
oszczędzi im w przyszłości setki godzin podczas wielu podróży. Dla 
nas blokujących drogę, każdy kierowca stojący przed mostem, wspie-
rający nasze cele jest jak jeden z nas - jak zwykły uczestnik blokady… 
w przenośni i dosłownie.

Wielokrotnie powtarzał Pan, że wierzy w budowę obwodnicy. Czy 
ostatnie miesiące utwierdziły Pana w tym przekonaniu? A może wręcz 
przeciwnie – czy inwestycja się oddala?
Obwodnica jeszcze nigdy nie była tak blisko. Siedzenie z założonymi 
rękami i czekanie aż samo się zbuduje nie ma mocy sprawczej. Spo-
łeczeństwo obywatelskie to takie, które stara się realizować ważne 
dla niego projekty i tematy powszechnie uznawane za dobre dla jego 
rozwoju w każdej płaszczyźnie. To takie, które jest silnym partnerem 
dla sprawujących władzę w dialogu odnośnie wyboru priorytetów 
warunkujących rozwój i pomyślność społeczeństwa. O sile decyduje 
aktywność w działaniach obywatelskich wyrażających wolę społe-
czeństwa np. poparcie dla mądrych działań rządzących lub protestu 
przeciwko niewłaściwym działaniom. Komuna uklękła na kolana dopiero 
przed 10-milionową Solidarnością. Każda demokratyczna władza liczy 
się z obywatelską siłą, bo w niej widzi oprócz domniemanej zbiorowej 
mądrości także jedno ze źródeł pozyskania głosów wyborczych. Dlate-
go mając z tyłu głowy rzeczywisty poziom bieżącego zaangażowania 
społecznego mój optymizm nieco się zmniejszył, jednakże pozostaje 
nadal na wysokim poziomie. Okoliczności dodatkowe, takie jak bu-
dowa infrastruktury komunikacyjnej dla kompleksu energetycznego 
Gubin-Brody, czy program rewitalizacji Odry, mogą bardzo korzystnie 
wpływać na budowę naszej obwodnicy. 

Dziękuję za rozmowę

Paweł Stefańczyk
Inżynier drogowy, studiował budownic-
two lądowe na Politechnice Wrocławskiej.  
Aktywny krośnianin zaangażowany w działania 
na rzecz mieszkańców i całej Gminy. Członek 
zarządu Komitetu Obrony Budowy Obwodnicy.



„Wie dokąd zmierza...”
2016-2025. Taki przedział czasowy zakłada dokument, który 
w marcu ujrzał światło dzienne, a który kilkanaście dni temu 
został przyjęty przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim. 
Konkretne cele, zapisy możliwe do realizacji, Gmina Krosno 
Odrzańskie jako główny bohater. Mowa o „Strategii roz-
woju społeczno-gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie  
na lata 2016-2025”. O jej główne zapisy pytamy Marka Cebulę,  
burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Strategia nie tylko wytycza plany, ale także solidnie diagno-
zuje obecną sytuację, by móc zamiary przekuć w czyny. Jak 
„stoicie” gospodarczo i społecznie?
Potencjał społeczny oraz gospodarczy Gminy Krosno Odrzańskie 
sprzyja powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych, mamy 
ich w sumie w Gminie ponad 1000, oczywiście większość to 
firmy zatrudniające do 9 osób, ale są też ogromni, strategiczni 
kluczowi gracze w obszarze zatrudnienia, jak firma Homanit 
Krosno Odrzańskie, czy w sferze budżetowej Nadodrzański 
Oddział Straży Granicznej – zatrudniające po kilkaset osób. 
Społecznie – także widzę spore możliwości biorąc pod uwagę 
aktywność mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy istotne 
dla rozwoju Gminy. 

Dokument porusza wiele istotnych elementów życia, m.in. 
zawodowego. Co jest szczególnie istotne w kwestiach akty-
wizacji potencjalnych pracowników?
Znaczna część działań musi być nastawiona na grupę osób 
najmłodszych wchodzących na rynek pracy, które jeszcze nie 
posiadają doświadczenia zawodowego, a także grupę 50+ , która 
ze względu na zmieniające się warunki gospodarcze, zastosowanie 
nowych technologii, wymaga zarówno aktualizacji posiadanych  
umiejętności, jak i działań umożliwiających przebranżowienie.

Wiemy, także, że o komforcie życia decyduje nie tylko stan 
portfela, ale także poziom infrastruktury, w tym drogowej. 
Oczekiwania mieszkańców są w tej kwestii bardzo konkret-
ne…
Tereny wiejskie zdecydowanie wymagają budowy i remontów 
dróg oraz chodników. Na terenie miasta konieczna jest również 
rozbudowa i modernizacja w zakresie infrastruktury drogowej, 
w tym na osiedlach mieszkaniowych. O obwodnicy Krosna 
Odrzańskiego w aspekcie szerszym bo wojewódzkim, a nawet 
krajowym, nie wspominając.

Biorący udział w badaniu zostali poproszeni o wskazanie jed-
nego, najważniejszego w ich opinii przedsięwzięcia/projektu/
zadania, które jest konieczne do zrealizowania w Gminie 
Krosno Odrzańskie. Na co zwrócili uwagę mieszkańcy?
Właśnie o tym wspominałem i wynik badania mnie nie dziwi. 
Najważniejsze potrzeby to:

 - budowa obwodnicy,
 - remont dróg i poprawa stanu infrastruktury,
 - rewitalizacja/renowacja amfiteatru i promenady,
 - rozwój przedsiębiorczości,
 - powstanie żłobka.

A co z inwestycjami? Gospodarką?
W przypadku podnoszenia potencjału inwestycyjnego konieczne 
jest wydzielenie nowych, lepiej dostępnych terenów inwestycyj-
nych przy ul. Gubińskiej oraz ich uzbrojenie. Sprzedaż działek 
będzie możliwa także dzięki współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych. By istniejące obecnie tereny były 
atrakcyjne niezbędna jest budowa obwodnicy. 
Ponadto planujemy powołanie inkubatora przedsiębiorczo-
ści, chcemy wspierać przedsiębiorców także w pozyskiwaniu 
pieniędzy unijnych m.in. na innowacje. Prowadzenie polityki 
podatkowej przyjaznej przedsiębiorcom już się realizuje – w gmi-
nie Krosno Odrzańskie są najniższe w skali kraju podatki od 
środków transportowych… Rada Miejska przyjęła dokument 
o nazwie – Polityka podatkowa Gminy Krosno Odrzańskie na 
lata 2016-2021, który jest gwarantem jasnych i czytelnych zasad 
fiskalnych na kolejne 6 lat.

A jak wygląda realizacja drugiego celu strategicznego –  
podniesienia jakości życia?
Wyprzedzając strategię podjęliśmy już działania związane z pla-
nowaniem rewitalizacji. Dużo konkretów zawarliśmy w dziale 
estetyki i dostępności przestrzeni publicznej. Reorganizacja 
parku i promenady, modernizacja placu przy ul. Poznańskiej 19, 
modernizacja amfiteatru, budowa świetlicy w Starym Raduszcu, 
remonty i doposażanie świetlic wiejskich to tylko niektóre z nich. 
Zapisana w dokumencie budowa drogi do nowej Komendy Po-
wiatowej Policji staje się już faktem. Planujemy także budowę no-
wych parkingów, dokończenie budowy infrastruktury na osiedlu 
Chrobry II, remonty dróg na osiedlach Piastów i Kopernika oraz 
w Bielowie oraz budowę drogi na odcinku Chyże – Gostchorze. 

Nie samymi „drogami” człowiek żyje. Trzeba gdzieś mieszkać 
i najlepiej nie „gdzieś” tylko we własnym domu lub miesz-
kaniu.
Pamiętamy o tym, stąd plany adaptacji budynku przy ul. Poczto-
wej 9 na mieszkania, opracowanie gminnego programu pomocy 
młodym oraz sprzedaż terenów pod budownictwo wieloro-
dzinne. Działania te pomogą rozwiązać problem „dachu nad 
głową”. Prywatni inwestorzy, doceniając potencjał Gminy w tym 
zakresie, zapowiadają budowę bloków przy ulicy Piastów i na 
osiedlu Kopernika.

To zapytam o oświatę. Radość rodziców może być pełna tylko 
wówczas, gdy w swoich zadaniach realizują się także dzieci…
Jakość kształcenia podnosimy cały czas – poprzez doposażanie 
szkół. Co do planów - wybudujemy nowe przedszkole nr 2, wy-
remontujemy salę sportową przy SP 3, modernizacji wymaga 
przedszkole nr 1. Niezbędne jest również uruchomienie żłobka.

Wizja Gminy
Gmina Krosno Odrzańskie, jako centrum admini-
stracyjne powiatu, atrakcyjnym i nowoczesnym 

miejscem do życia, pracy, wypoczynku i inwestycji, 
przyciągającym nowych mieszkańców. Miejscem, 

z którym utożsamia się lokalna społeczność,  
w którym powstają nowe miejsca pracy i które 

dzięki historii, tradycjom winiarskim i walorom przy-
rodniczym odwiedzają turyści z Polski i zagranicy.

#

ciąg dalszy na s. 10



Marek Cebula nie zwalnia tempa. Po pierwszej 
kadencji idzie za ciosem i wytycza kolejne plany. 

Ambitne bo związane m.in. z zadaniami, z któ-
rymi nie uporał się żaden z jego poprzedników. 
Mowa o rewitalizacji „Dolnego Krosna”, a także 
stworzeniu nowej, pięknej promenady. Zmiany 
na kolejne dziewięć lat zataczają szersze kręgi 

i dotykają praktycznie każdego elementu życia 
społecznego, gospodarczego, kulturalnego 

czy turystycznego…
Rozmawia Sławomir Pawlak
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Elementami, które także się dzieją, a które często są niezau-
ważalne jest zwiększenie dostępu do sieci internetowej m.in. 
poprzez rozbudowę sieci światłowodowej, co także sprzyja 
rozwojowi edukacji. 

Wyniki badań ankietowych wskazują na wysoką potrze-
bę bezpieczeństwa…
To nic dziwnego, przecież u podstaw komfortu życia leży m.in. 
poczucie bezpieczeństwa – i jak za chwilę wykażę, nie tylko 
rozumianego jako zmniejszenie liczby przestępstw. Bo przecież 
w przypadku Krosna Odrzańskiego to także spokój mieszkańców 
terenów, gdzie może wystąpić powódź. Jak osiągnąć zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa? Poprzez rozbudowę sieci monitoringu 
miejskiego, skuteczne zabezpieczenie dolnego Krosna i terenów 
wiejskich przed powodzią. Wraz z Lubuskim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych przygotowujemy już dokumentację na wały 
przeciwpowodziowe zabezpieczające dolne miasto.

Ważnym elementem perspektywicznego rozwoju Gminy jest 
turystyka. Krosno Odrzańskie w tym względzie ma ogromny 
potencjał, który trzeba wykorzystać. 
Dbałość o Zamek Piastowski, a także plany budowy grodu śre-
dniowiecznego w Gostchorzu, udostępnienia wieży widokowej 
kościoła św. Jadwigi Śląskiej, zagospodarowania terenów wokół 
naszych dwóch jezior, kontynuacji budowy ścieżek i szlaków 
rowerowych, modernizacji portu, a także budowy winnicy miej-
skiej na skarpie nadodrzańskiej doskonale wpisują się w trend 
proturystyczny. 

Musi paść konkretne pytanie - jak to wszystko zrealizować? 
A drugie, jeszcze ważniejsze, to skąd na to wziąć pieniądze?
Takie możliwości daje skuteczne pozyskiwanie pieniędzy unijnych 
i innych zewnętrznych, ale i racjonalne oraz oszczędne wydatko-
wanie tego, czym dysponujemy jako społeczność lokalna Gminy 
Krosno Odrzańskie. Pociąg rozwoju mknie na naszych oczach 
– możemy do niego wsiąść albo zostać na peronie patrząc jak 
pieniądze wykorzystują inne samorządy. Od wielu lat zabiegam, 
by Krosno Odrzańskie było w pierwszym wagonie…

Pieniądze to nie wszystko. Wizje realizowane są zespołowo. 
Ma Pan zespół zdolny do realizacji takich celów?
Sądzę, że udowodniliśmy wielokrotnie, że nasz zespół działa 
sprawnie i efektywnie. Nie tylko efektownie. Każdy „trybik” 
krośnieńskiego samorządu jest bardzo ważny. Podobnie jak 
i jakość kadry zarządzającej. Ważne są takie elementy jak inno-
wacyjność, solidność finansowa, umiejętność pozyskania, roz-
woju i utrzymania talentów, a także poczucie odpowiedzialności 
społecznej. A sukces może zostać osiągnięty dzięki otwartości, 
wykorzystywaniu zdobytych – wiedzy i doświadczenia, wspólnej 
wizji przyszłości. 

Dziękuję za rozmowę

Reaktywacja przez rewitalizację

Misja
Świadczenie usług na najwyższym poziomie  

sprzyjające podniesieniu jakości życia mieszkań-
ców, rozwojowi gospodarczemu oraz zwiększeniu 

potencjału turystycznego. 
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Przez ponad 70 lat nikt nie podejmował się tego zadania. 
Wydawało się karkołomne i pozostawało w sferze marzeń. 
Obecna ekipa rządząca krośnieńskim samorządem zmienia 
to myślenie i wszystkim „pukającym się w czoło” mówi: 
„My podejmujemy to wyzwanie”. Mowa o odbudowie dolnej 
części Krosna. Zapomnianej, pozostawionej przed dekady 
samej sobie, często traktowanej jako wstydliwy element 
miasta aspirującego do miana jednego z ważniejszych w wo-
jewództwie lubuskim.

Od kilku lat władze Krosna Odrzańskiego starają się zmienić ten 
sposób myślenia i zapewniają, że Dolne Krosno to „brzydkie 
kaczątko”, z którego wyłoni się piękny łabędź. Brzmi jak w bajce? 
Na pewno, ale marzenia są od tego, by je realizować. 
Przed II Wojną Światową Krosno Odrzańskie było jednym z pięk-
niejszych miast regionu, nazywane często „Wenecją”. Niestety 
w 1945 roku Dolne Miasto zostało spalone. Krosno Odrzańskie 
zostało bez kamienic, bez rynku, ratusza, pięknych budynków, 
które nadawały charakteru tej części miasta. 
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Reaktywacja przez rewitalizację Chcemy, by Dolne Krosno od-
zyskało swój przedwojenny 
blask mówi Grzegorz Garczyń-

ski, zastępca bur-

mistrza Krosna 
Odrzańskiego. Rewitalizacja 
jest jego „oczkiem w głowie”. 
Jak mówi - może nie uda się jej 
zrealizować w stu procentach, 
jednak chciałbym jak najbar-
dziej zbliżyć się do tej wizji. 
Dolne Krosno to obszar 38 ha, 
na którym mieszka zaledwie 
830 osób. To także niska 

aktywność gospodarcza, duży 
zasób lokali komunalnych, 
zdewastowana zabudowa, 
brak zabezpieczeń przeciwpo-
wodziowych. Z dolnego mia-
sta w ciągu 5 lat wyprowadziło 
się 10% mieszkańców. Musimy 
zmierzyć się z tym problemem 
i mu przeciwdziałać, a nawet 

odwrócić ten trend. 
Wizja architektów, którzy wzięli udział 
w specjalnie ogłoszonym 
konkursie zakłada 
zmianę 

wizerunku, a wzorem do two-
rzenia nowych wizji były zdjęcia sprzed ponad 

70 lat. 
W zabudowie głównymi elementami podlegającymi odbudowie 
mają być (oznaczenia na zdjęcie 1,2,3,4)

1. Plac św. Jadwigi Śląskiej
2. Kamienica od strony północnej
3. Przystań na kanale Odry 
4. Zamek Piastowski

Prowadzone mają być także inne działania – związane z remon-
tami kamienic, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, itp. 
Niezwykle istotnym dokumentem, zmieniającym myślenie o re-
witalizacji jest ustawa z 2015 roku. Otwiera ona nowe możliwości 
przed samorządami. Urząd Miasta podjął już próby sfinanso-

wania dokumentacji w ramach konkursu 
organizowanego przez Ministerstwo Roz-
woju. Gmina, jako jedna z 57 samorządów, 
awansowała do ostatniego etapu. W nim 
wyłoniono 20 miast, które otrzymały do-
tacje. Niestety, w tej grupie nie znajdziemy 
Krosna Odrzańskiego. – Uważam, że nasz 
projekt jest przygotowany modelowo. Nie-

stety, po raz kolejny okazało się, że faworyzowane są znacznie 
większe miasta. W dwudziestce znalazła się m.in. Warszawa, 
Wrocław, czy Szczecin – wyjaśnia Grzegorz Garczyński. – Czy to 
oznacza, że zamierzamy się poddać? Ależ skąd! Rewitalizacja 
dolnej części miasta jest zadaniem ambitnym, ale osiągalnym.
Do dzisiaj został częściowo odbudowany Zamek, w 2012 roku 
powstały plany i wskazówki jak rewitalizację przeprowadzić 
natomiast w 2015 roku uchwalono Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego. Niezwykle ważny dokument uzgodniony 
m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Kolejny krok to dokumentacja zabezpieczenia tej części miasta 
przed powodzią. Zrealizowane zostanie obwałowanie, a jednym 
z elementów będzie wał, na którym zbudowana zostanie aleja 
spacerowa o długości ok. 2 km. Całość prac ma kosztować  
ok. 45 milionów złotych. 
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„Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się video film….” – 
ten fragment piosenki rozpozna starsze pokolenie. O tych, którzy 
znaczą „mniej niż zero” śpiewa cała Polska, wielu za to tańczy 
do skocznej muzyki trzeciej gwiazdy. Rybobranie 2016 w Krośnie 
Odrzańskim zapowiada się wystrzałowo. Gwiazdy gwarantują 
rozrywkę na najwyższym poziomie, a w kolejności wcześniejszych 
opisów są to Halina Frąckowiak, Lady Pank oraz zespół Loka.

Już teraz wiem, że dni są tylko po to...
Rybobranie 2016 (18-19 czerwca)
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Nie zabraknie jednak 
stałych, sprawdzo-
nych w poprzednich 

latach punktów programu.
Rybobranie to impreza, 
która pretenduje do miana 
jednego z największych wy-
darzeń plenerowych w wo-
jewództwie lubuskim. I to 
z powodzeniem się udaje. 
– Dwie poprzednie edycje 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród 
mieszkańców, jak i turystów. Przepyszne potrawy z ryb 
przygotowane pod czujnym okiem ambasadora Rybobrania, 
czyli Roberta Makłowicza, liczne sto-
iska kuszące zapachem i smakiem to 
tylko niektóre z planowanych atrakcji 
– zapewnia Marek Cebula, burmistrz 
Krosna Odrzańskiego. 
Wzorem lat poprzednich podczas 
Rybobrania odbędzie się loteria. 
Wspaniałe nagrody będzie można 
wygrać już za 5 zł, ponieważ taka 
jest cena losu. Do szczęśliwców tra-
fią - nagroda główna - karta poda-
runkowa o wartości 5000 zł oraz 
iPhone 5S, a także 9 nagród w postaci rowerów i kart 
podarunkowych. Sprzedaż losów ruszy 30 kwietnia. 
Punkty sprzedaży to: CAK Zamek, OSiR, targowisko 
(biuro obsługi), a także podczas Rybobrania. 

Jak co roku nie 
może także za-
braknąć sporej 
porcji muzyki. 
Doskonałą at-
mosferę pod 
rybobraniową 
sceną zapewni 
zespól Loka, któ-
ry z pewnością 

przypomni jeden ze swoich najwięk-
szych hitów, czyli piosenkę „Prawdziwe 
powietrze”. „Papierowy księżyć” czy 
„Pogoda dla bogaczy” to z kolei szla-
giery Haliny Frąckowiak. Ona także 
będzie jedną z gwiazd Rybobrania. To 
jednak nie koniec spotkań z ikonami 
polskiej sceny muzycznej. – W niedzielę 
19 czerwca na rybobraniowej scenie za-
gra prawdziwa rockowa legenda, czyli 
zespół Lady Pank. Jestem przekonany, 

że będzie to niesamowita muzyczna podróż, zarówno dla 
nieco starszych, jak i młodszych. Muzyka łączy pokolenia. 
Któż nie zna takich szlagierów, jak „Kryzysowa narzeczona” 

czy „Zawsze tam gdzie ty”? Zapowiada się wspa-
niały koncert – zapewnia Tomasz Miechowicz, 
dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego 
„Zamek”. Koncert wspaniały, ale także ze wszech 
miar wyjątkowy. W tym roku zespół Lady Pank 
świętuje bowiem 35-lecie dzialalności. – To 
zespół-legenda, z pewnością nie można jednak 
mówić o nim, jak o dinozaurach rocka. Jestem 
pewien, że czeka nas świetne show – podkreśla 
Tomasz Miechowicz.
Jednak nie tylko Lady Pank połączy pokolenia. 
Dwa tygodnie wcześniej, 4 czerwca, odbędzie 

się bowiem Rybkobranie, czyli impreza dedykowana naj-
młodszym mieszkańcom Gminy. Tego dnia przed Halą 
Sportowo-Widowiskową na wszystkich milusińskich czekają 
atrakcje przygotowane specjalnie z myślą o Dniu Dziecka. 
Zapowiada się do-
skonała zabawa!

Szczegóły doty-
czące tegorocznej 
edycji Rybobrania 
będą publikowane 
na bieżąco.

Lady Pank: rockowe 
święto podczas  
Rybobrania
35 lat działalności, 17 albumów studyjnych, 5 płyt live, tysiące 
koncertów i w pełni zasłużony tytuł jednej z ikon polskiej sceny 
muzycznej. Mimo tak pokaźnego dorobku zespół Lady Pank 
z pewnością nie wybiera się jeszcze na muzyczną emeryturę, tym 
bardziej, że ich nieśmiertelne przeboje nucą kolejne pokolenia 
fanów. W czerwcu grupa kierowana przez Jana Borysewicza 
i Janusza Panasewicza będzie gwiazdą na rybobraniowej scenie. 
Zespół powstał w 1981 roku i niemal od razu stał się fenomenem 
na polskiej scenie. Świetnie skomponowane i zagrane utwory 
błyskawicznie urastające do rangi przebojów, trafiające w punkt 
teksty Andrzeja Mogielnickiego, a także ekstrawagancki wize-
runek okazały się przepisem na sukces, a zespół szybko zdobył 
ogromną popularność. Tak ogromną, że dziennie grał nawet 
dwa, a niekiedy i trzy koncerty. – Wielu chciało ich naśladować. 
– Doskonale pamiętam fanów z wymalowanymi twarzami i nie-

codziennym jak na tamte czasy ubiorem. Z jednej strony Lady 
Pank serwowało przebój za przebojem, z drugiej, m.in. poprzez 
swój wizerunek, buntowało się wobec ówczesnej rzeczywistości. 
To połączenie zjednało im rzesze fanów – podkreśla Tomasz 
Miechowicz, dyrektor CAK „Zamek”. 
A wszystko zaczęło się nieco żartobliwie. Lady Pank, będąc w za-
sadzie gotowym, świetnie przygotowanym produktem (nie mylić 
ze współczesnymi boysbandami!) miało tylko jeden, ale jakże 
istotny problem. Nazwa. – Założyć zespół, napisać piosenki, to 
wszystko małe piwo. Ale wymyślić nazwę dla zespołu to prawdzi-
wa tragedia – wspominał w programie „Historia polskiego rocka” 
Andrzej Mogielnicki, autor tekstów. – Doskonale pamiętam, gdy 
przebywając w jednym z krakowskich hoteli spotkałem Marka 
Jackowskiego. Powiedziałem mu wówczas: „Marek, w końcu 
mamy nazwę. Będziemy się nazywali Lady Pank”. Marek na to: 
„To się nie przyjmie” – śmieje się.
Ale się przyjęło, a zespół szybko osiągnął popularność, o jakiej 
wielu mogło jedynie pomarzyć. Błyskawicznie trafił do czołówki 
polskich kapel tamtego okresu, będąc w jednej lidze z Perfectem, 
Republiką, Maanam czy Oddziałem Zamkniętym. 
Intensywny tryb życia, którym Lady Pank mogło obdzielić niejeden 
zespół, zaczęło w końcu skutkować czymś, co anglosaskie kapele 

felieton

Halina Frąckowiak Robert Makłowicz
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precyzują jednym prostym słowem: „mindfuck”. W przypadku 
Jana Borysewicza, podpory i głównego kompozytora zespo-
łu, dało to o sobie znać 1 czerwca 
1986 r. Wówczas, w trakcie koncertu 
z okazji Dnia Dziecka we Wrocławiu, 
obnażył przed publicznością nie 
tylko swoje artystyczne serce… 
Wybuchł skandal, a zespół ukarano 
zakazem koncertowania. 
Jednak Lady Pank w czasie ka-
rencji nie próżnowało. Udowod-
nili, podobnie jak wiele zespołów 
wcześniej, że kryzys może być 
katalizatorem świetnych, jak się 
dziś okazuje, nawet genialnych 
pomysłów. W 1988 Borysewicz 
i spółka nagrali bowiem album, 
którym całkowicie odmienili swój 
dotychczasowy styl. Zamiast gitar 
przetworzonych na modłę znaną z płyt The Police, postawili na 
amerykańskie, drapieżne, wręcz stadionowe brzmienie. Album 
„Tacy sami” był prawdziwą kolebką przebojów, które śpiewamy 
do dziś, a zarazem nowym rozdziałem w karierze Lady Pank.
Kolejne lata to sukcesywne wdrażanie się w nową rzeczywistość. 

Wiele zespołów odchodziło w niepamięć, część ikon lat 70. i 80. 
wracała w chwale. A Lady Pank? Robili swoje. Rok 1994 to re-

aktywacja, którą nowymi (starymi) 
twarzami sygnowali Borysewicz 
i Panasewicz. I tak zostało do dziś. 
Zespół po przejściach, charakterny, 
żywa emanacja wszystkich blasków 
i cieni rocka. W jednym ze swoich 
wielkich przebojów śpiewali, że „to 
tylko rock’n’roll”. Dla wielu osób 
to jednak nadal coś i to o ogrom-
nym znaczeniu. A Lady Pank jest 
jego częścią. – Ten zespół udowad-
nia, że rock konserwuje. Nadal są 
w świetnej formie mimo tylu lat na 
scenie. Jetem przekonany, że dadzą 
niezapomniany koncert podczas 
Rybobrania. Każdy, kto widział 
ich na żywo wie, że mają w sobie 

ogromne pokłady energii. Nie mogę się doczekać – mówi Paweł 
Wywrocki, krośnieński gitarzysta i wokalista. 
Niedziela 19 czerwca. Tę datę należy już teraz zapisać w kalenda-
rzu. 35-lecie Lady Pank na rybobraniowej scenie. Musicie tam być. 

Intensywny tryb życia, którym 
Lady Pank mogło obdzielić nie-
jeden zespół, zaczęło w końcu 
skutkować czymś, co anglosa-
skie kapele precyzują jednym 
prostym słowem: „mindfuck”.

#

DŁ
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Budżet Obywatelski rozstrzygnięty. 
Padły kolejne rekordy! 

Frekwencja sięgnęła poziomu blisko 66%. Emocje 
były ogromne, a zaangażowanie mieszkańców 
jeszcze większe. Finał Budżetu wpisał się w całe 
spotkanie z cyklu Gmina Przyszłości – było efek-
townie i z rozmachem.
Droga do finału była długa i rozpoczęła się jesz-
cze w listopadzie. Wówczas można było zgłaszać 
propozycje do budżetu. Ostatecznie wyłoniono 
19 propozycji, które zostały poddane pod głoso-
wanie mieszkańców. Ostatni etap to weryfikacja 
ankiet. – Tegoroczna edycja Budżetu cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, w związku z czym 
weryfikacja ankiet była żmudna i trwała miesiąc. 
Łącznie do Urzędu Miasta wpłynęło 10 229 ankiet, 
456 zawierało błędy natury formalnej, 1136 gło-
sów było zaś zdublowanych. Ostateczna liczba 
prawidłowo oddanych głosów wyniosła zatem 
8637 – wyjaśnia Anna Januszkiewicz, naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. – 
Była to już trzecia edycja Budżetu, a z każdym 
rokiem mieszkańcy są coraz bardziej aktywni. 
Kto wie, być może w przyszłości wprowadzimy 
głosowanie internetowe. Zbieramy wszystkie 
sugestie i opinie, aby Budżet był jeszcze bardziej 
atrakcyjny, a przy tym przebiegał jeszcze sprawniej 
pod względem proceduralnym – dodaje. 
O ogromnym zaangażowaniu mieszkańców świad-
czą także wyniki pięciu zwycięskich propozycji. I tak 
najwięcej głosów – aż 1335 – oddano na zadanie 

„Oświetlenie ulicy w Marcinowicach od numeru  
30 B w stronę numeru 27 A”. – Czuję ogromną 
radość i jednocześnie pragnę podziękować wszyst-
kim osobom, które zdecydowały się zagłosować na 
tę propozycję. Oświetlenie jest niezwykle ważne, 
przede wszystkim dla osób starszych i niepełno-
sprawnych. Bardzo się cieszę, że zostanie ono 
wykonane – podkreśla wnioskodawca Mieczy-
sław Zarzycki.
 Kolejne zwycięskie propozycje to: „Plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim 
(1089 głosów), „Wykonanie projektu przebudowy 
drogi gminnej Krosno Odrzańskie – Łochowice na 
odcinku ok. 1300 m wraz z budową ścieżki rowe-
rowej i budową jej oświetlenia oraz rozpoczęcie 
prac budowlanych” (1008), „Doposażenie placów 
zabaw, montaż elementów fitness oraz doposaże-
nie świetlic w Szklarce Radnickiej, Radnicy, Starym 
Raduszcu, Strumiennie, Retnie i Chojnie” (992) 
oraz „Budowa chodników w miejscowościach 
Gostchorze, Nowy Raduszec, Sarbia, Czetowice, 
Czarnowo poprzez zakup kostki brukowej” (979).
Orientacyjny koszt każdej inwestycji to ok. 70 tys. 
zł. Powyższe zadania zostanę wprowadzone do 
tegorocznego budżetu Gminy po czym rozpocznie 
się ich realizacja. 
Burmistrz Marek Cebula nie krył dumy i gratulował 
zwycięzcom podkreślając znaczenie inicjatyw 
społecznych dla rozwoju Gminy. 

Promuj ekologię, wygraj telewizor
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. ogłosiło 
konkurs pod nazwą „Kanał TV” mający na celu promowanie ochrony środowiska 
poprzez przyłączanie się gospodarstw domowych do sieci kanalizacji sanitar-
nej oraz korzystanie z niej. W ramach konkursu należy m.in. posiadać przyłą-
czone do sieci gospodarstwo domowe na terenie gminy Krosno Odrzańskie 
i zawartą umowę na odprowadzanie ścieków, a także zaproponować hasło 
promujące ochronę środowiska poprzez podłączanie się do sieci. Hasło, wraz 
z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia, należy złożyć do 30 kwietnia w se-
kretariacie KPWK. Nagrodą w konkursie „Kanał TV” jest telewizor marki Sam-
sung (LED, 43 cale, Full HD). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie  
www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl oraz w siedzibie KPWK Sp. z o.o.

Niewiele jest miejscowości w Polsce, które wprowadziły u siebie budżet obywatelski. Jeszcze 
mniej takich, które ogłaszają wyniki w takiej scenerii. Krosno Odrzańskie w tym roku zachwyciło 
oprawą, która wystrzałowo wpisała się w to szczególne dla tysięcy osób wydarzenie. Dlaczego 
tysięcy? Ponieważ w tegorocznej edycji wzięło udział ponad dziewięć tysięcy osób.
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LP. NAZWA ZADANIA ORIENTACYJNY 
KOSZT LICZBA GŁOSÓW

1. Doposażenie skateparku w urządzenia do skateboardingu. 64.627,00 zł 21

2. Plac zabaw przy Zespole Szkół w Wężyskach wyposażony w urządzenia  
do zajęć ruchowych, siłowych i fitness. 70.000,00 zł 708

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

4. Powstanie nowego placu zabaw i rekreacji dla dzieci na terenie Przedszkola  
nr 4 w Krośnie Odrzańskim. 70.000,00 zł 580

5. Rewitalizacja placu za Biblioteką Miejską  
na potrzeby „Czytelni pod chmurką”. 70.000,00 zł 58

6.
Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Krosno Odrzańskie – 

Łochowice na odcinku ok. 1300 m wraz z budową ścieżki rowerowej i bu-
dową jej oświetlenia oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

70.000,00 zł 1008

7. Budowa parkingu przy ul. Pułaskiego 5D-5G w Krośnie Odrzańskim – etap I. 70.000,00 zł 128

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

9. Budowa wydzielonego placu zabaw dla dzieci młodszych od 1 roku życia do 3 
lat przy Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim. 56.000,00 zł 482

10. Wykonanie placu zabaw oraz ławek przy Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie 
Odrzańskim. 60.000,00 zł 240

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

12.
Doposażenie placów zabaw, montaż elementów fitness oraz doposażenie 
świetlic w Szklarce Radnickiej, Radnicy, Starym Raduszcu, Strumiennie, 

Retnie i Chojnie.
70.000,00 zł 992

13. Oświetlenie drogi w miejscowości Chyże na działce oznaczonej nr 136. 70.000,00 zł 93

14. Doświetlenie głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie 
Odrzańskim - od bramy wejściowej w kierunku ołtarza. 70.000,00 zł 2

15. Budowa chodnika przy ul. Nadrzecznej w Osiecznicy, od ul. Jana Pawła II  
do ul. Kościelnej. 70.000,00 zł 627

16. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Edukacyjnego  
w Osiecznicy. 50.000,00 zł 0

17. Budowa sceny widowiskowej na kompleksie sportowym KPN „Tramp  
Osiecznica”, dz. nr 511/3 na ul. Szkolnej w Osiecznicy. 68.282,55 zł 0

18. Budowa oświetlenia boisk treningowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie 
Odrzańskim przy ul. Pocztowej 27. 70.000,00 zł 282

19. „Nowa Baszta” - rewitalizacja tarasu widokowego przy Przedszkolu nr 4  
w Krośnie Odrzańskim. 70.000,00 zł 13

Wyniki III edycji Budżetu Obywatelskiego

- zadania zwycięskie

Spotkania z Radnymi Rady Miejskiej np. w galerii handlowej? 
Dlaczego nie. 

Aby umożliwić jeszcze lepszy kontakt mieszkańcom Gminy 
krośnieńscy Radni postanowili wprowadzić mobilne dyżury 
w miejscach najbardziej dogodnych dla krośnian. W soboty 
z Radnymi można się spotkać w Galerii Horex. Dotychczas odbyło 
się już kilka spotkań, które mieszkańcy bardzo sobie chwalą. 
Jak mówią, przy okazji robienia zakupów, można przecież za-
gaić radnego. I raźniej, i swobodniej niż w urzędowych murach, 
choć ten stoi dla mieszkańców otworem. Wiele osób woli jednak 
nieco bardziej przystępną formułę spotkań. O dyżurach radnych 
mieszkańcy są informowani na bieżąco m.in. za pośrednictwem 
strony internetowej krosnoodrzanskie.pl oraz facebookowego 
profilu Urzędu Miasta. 

Radni nie tylko w Urzędzie

wydarzenia

sport

informacje

inicjatywy
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Do Rad Gmin, które sprzeciwiają się zmianie nazwy powiatu kro-
śnieńskiego dołączyło Dąbie. Jedynie radni gminy Gubin i miasta 
Gubin są za. Do tego dochodzi efekt konsultacji społecznych miaż-
dżący dla zwolenników zmiany. Mimo tak jednoznacznego wyniku 
radni powiatowi w większości opowiedzieli się za zmianą nazwy 
powiatu krośnieńskiego na krośnieńsko-gubiński. Oburzenie wśród 
mieszkańców – szczególnie gmin, które były przeciw, jest wielkie. 

„Krośnieńsko-gubiński kociołek, w którym wrze” – tak można określić 
wydarzenia ostatnich kilku miesięcy związane z zamieszaniem wokół 
zmiany nazwy powiatu. Mimo tego, że w konsultacjach społecznych 
większość mieszkańców opowiedziała się przeciw zmianie – radni 
powiatowi zagłosowali… „za”. Nie ma możliwości cytowania głosów 
społeczeństwa pojawiające się 
na portalach internetowych. 
Nie tylko ze względu na fakt, 
że jest ich tak dużo, ale także 
ze względu na niecenzuralny 
charakter słów. 
Na 13 radnych obecnych pod-
czas sesji 10 było za, 2 przeciw, 
jeden z radnych wstrzymał się 
od głosu. Za przyjęciem uchwa-
ły zagłosował m.in. starosta 
krośnieński Mirosław Glaz. 
Wśród radnych powiatowych 
jednym ze zwolenników zmiany jest także Krzysztof Grzelak, sołtys 
Czarnowa, radny z okręgu Gminy Krosno Odrzańskie. Twierdzi, że 
„swoich” mieszkańców udało mu się przekonać do idei zmiany nazwy.
Po głosowaniu Tomasz Miechowicz, zagorzały przeciwnik zmiany nazwy, 
jeszcze wówczas członek zarządu powiatu krośnieńskiego, nie krył 

wzburzenia mówiąc, że radni zagłosowali przeciwko swoim wyborcom. 
Jesteśmy Radnymi Powiatu, powinniśmy słuchać opinii mieszkańców 
– podkreślał i dziwił się wypowiedziom radnych stojących „po drugiej 

stronie barykady”. Przewodni-
cząca Rady, Danuta Anioł, która 
jest za zmianą nazwy mówiła, że 
każdy z radnych rozważył swoją 
decyzję w sercach i politycznie. 
Tyle, że 3599 mieszkańców bio-
rących udział w konsultacjach 
społecznych opowiedziało się 
przeciw zmianie nazwy. Za było 
zaledwie 1647. 
Tego było za wiele dla Tomasza 
Miechowicza, który zdecydował 
o wystąpieniu z koalicji zawartej 

pomiędzy Radnymi Powiatu Krośnieńskiego. Koalicja została zawarta 
w listopadzie 2014 roku pomiędzy kandydatami startującymi do Rady 
z list Komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 
Komitetu Wyborczego Wyborców Bartczak Cebula-Razem dla Powiatu. 
Miechowicz zrezygnował także z członkostwa w Zarządzie Powiatu. 

Jak podkreśla, powodem jego de-
cyzji jest brak szacunku dla miesz-
kańców powiatu krośnieńskiego 
ze strony pozostałych sygnatariu-
szy ww. umowy polegający na nie 
uznaniu w trakcie głosowania na 
sesji Rady Powiatu ich woli wyra-
żonej w konsultacjach w sprawie 
zmiany nazwy powiatu krośnień-
skiego na krośnieńsko – gubiński. 
Radni powiatowi są reprezentanta-
mi społeczeństwa. Z uwagi na fakt, 
że głos mieszkańców nie został 
uszanowany, nie widzę możliwości 

Nie wzięli pod uwagę zdania większości

Tylko dwóch radnych wzięło pod uwagę 
głos większości i czynnie sprzeciwiło się 

zmianie nazwy powiatu

Radni powiatowi są reprezentantami  
społeczeństwa. Z uwagi na fakt, że głos mieszkań-
ców nie został uszanowany, nie widzę możliwości 
dalszej pracy w Zarządzie Powiatu Krośnieńskiego 

Tomasz Miechowicz

#

Starosta powiatu czy tylko Gubina?
„[Starosta] Mimo wielu trudności i ataków, ani na chwilę 
się nie wycofał z danej Gubinowi obietnicy. Za to należą 
się ogromne wyrazy uznania i szacunku”.  
(Bartłomiej Bartczak, Burmistrz Gubina)

„…tak jak obiecaliśmy doprowadziliśmy sytuację  
do satysfakcjonującego finału”. 
(Mirosław Glaz, Starosta Krośnieński)
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„Rodzina 500 plus” – realizacja w Gminie wzorcowa

dalszej współpracy z radnymi, którzy o tym fakcie zapomnieli – dodaje 
Tomasz Miechowicz.
To nie jedyne roszady w powiecie, bowiem radny Miechowicz został 
odwołany z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Powiatu Krośnieńskiego. – W uzasadnieniu usłyszałem, 
że nie będę już pełnił roli przewodniczącego, ponieważ nie popieram 
polityki prowadzonej przez starostę Glaza. Jego miejsce zajął Lech 
Kiertyczak z SLD.
Tymczasem na sesji Rady Miejskiej w Gubinie podjęta została uchwała 
o złożeniu wniosku do Ministra MSWiA za pośrednictwem Wojewody 
Lubuskiego o wydanie rozporządzenia dotyczącego zmiany nazwy. Osta-
teczne rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadanie na szczeblu rządowym. 

Blisko 300 tys. złotych – tyle do połowy kwietnia Ośrodek 
Pomocy Społecznej wypłacił mieszkańcom gminy Krosno 
Odrzańskie objętych programem „Rodzina 500 plus”! Program 
ruszył w całej Polsce 1 kwietnia. Gmina Krosno Odrzańskie 
już od dłuższego czasu przygotowywała się do jego realizacji. 
Wszystko zostało zapięte na ostatni guzik, co znalazło uznanie 
zarówno w oczach mieszkańców, jak i Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

– Za realizację programu na terenie Gminy odpowiedzialny jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej. To właśnie tam można pobierać 
i składać wnioski. Są one również dostępne w szkołach, przed-
szkolach, Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta, a także 
w formie elektronicznej na stronach internetowych OPS i Urzędu 
Miasta – wyjaśnia Barbara Groncik, naczelnik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu.
Wnioski można składać także za pośrednictwem banku. Z tej 
formy mogą skorzystać jednak tylko te osoby, które posiadają 
dostęp do bankowości elektronicznej.
Kto może się ubiegać o dofinansowanie? – Zgodnie z Programem 
„Rodzina 500 plus” z pomocy skorzystają rodzice oraz opieku-
nowie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie otrzyma rodzina bez 
względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno 
rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny 
niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach 
– wyjaśnia Agnieszka Szarkowicz, kierownik OPS. W przypadku 
rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który 
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. – Każda rodzina 
z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 
zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z do-
chodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie 
także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko 
niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 

zł netto – podkre-
śla kierownik OPS. 
W przypadkach ro-
dzin wychowują-
cych jedno dziecko 
do wniosku należy 
dołączyć zaświad-
czenie o docho-
dach. Nie dotyczy 
to osób otrzymu-
jących świadczenia 
rodzinne, wszystkie 
dane znajdują się bowiem w bazie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenie 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu 
prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu 
alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. 
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy 
(do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym 
rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć 
w dowolnym momencie. Prawo do świadczenia jest ustalane 
na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski  
na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego 
roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego 
będzie jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 
2017 roku.
W pierwszym dniu (piątek 1 kwietnia) w Ośrodku Pomocy 
Społecznej złożono 129 wniosków w wersji papierowej oraz  
42 w wersji elektronicznej. Wydano 20 decyzji. Ogółem zaś do 
dnia 18 kwietnia złożono 574 wnioski (w tym 193 elektronicz-
nych) i wydano 472 decyzje. Mieszkańcom objętym Programem 
wypłacono blisko 260 tys. zł. 
Krośnieński samorząd bardzo dobrze przygotował się do reali-

zacji Programu. Znalazło to uznanie w oczach Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 
Cyfryzacji oraz wicepremiera Jarosława Gowina, którzy,  
po obejrzeniu relacji Krośnieńskiej TV przekazali gratulacje 
kierownik OPS Agnieszce Szarkowicz oraz burmistrzowi 
Markowi Cebuli. „Obejrzałem właśnie bardzo profesjonalnie 
zrobiony materiał podsumowujący pierwszy dzień składa-
nia wniosków w Krośnie Odrzańskim i szczerze gratuluję 
sposobu zorganizowania pracy oraz satysfakcji klientów 
kierowanego przez Panią Urzędu” – to zaś ocena Piotra 
Woźnego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 
przedstawiona w liście skierowanym do kierownik OPS. 
Wkrótce świadczenia otrzymają kolejni mieszkańcy Gminy. 
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Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. A krośnianki 
szczególnie. Z myślą o wszystkich Paniach burmistrz Marek 
Cebula oraz dyrektorzy Centrum Artystyczno-Kulturalnego 
„Zamek” i Ośrodka Sportu i Rekreacji ponownie zaprosili na 
Babski Wieczór. W tym roku w wyjątkowej odsłonie.

Babski Wieczór to jedno ze szlagierowych wydarzeń organizowa-
nych w marcu w Krośnie Odrzańskim. W ubiegłym roku upłynęło 
ono na spotkaniu z Teatrem Lubuskim. W tym zaś organizatorzy 

przygotowali wyjątkową niespodziankę. – 7 marca zaserwowali-
śmy wszystkim krośniankom wieczór w żywiołowych, cygańskich 
rytmach. W Hali Sportowo-Widowiskowej zaprezentował się 
bowiem Cygański Teatr Muzyczny TERNO. Zespół ten od 60 lat 
występuje na scenach całego świata i jest okrzyknięty najlepszą 
cygańską grupą muzyczno-taneczną Europy. Podczas Babskiego 
Wieczoru Panie mogły zobaczyć prawdziwy folklor romski, który 
łączy w sobie muzykę bałkańską, rosyjskie romanse, węgierskie 
czardasze, ogniste flamenco oraz popularną muzykę romską, 
również biesiadną – wyjaśnia Tomasz Miechowicz, dyrektor 
CAK „Zamek”.
 „Cygańskie Show” to program żywy, egzotycznie piękny i roman-
tyczny. Zawiera elementy humoru, skeczu, który przez półtorej 
godziny fascynuje i porywa publiczność romskim temperamentem 
tancerek i wokalistek. W programie nie brakowało również spon-
tanicznych tańców solowych i barwnych układów zbiorowych. 
To bez wątpienia był niezapomniany wieczór, co podkreślały 
same krośnianki. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zaintere-
sowaniem, a bilety zostały wyprzedane błyskawicznie. Łącznie 
w Babskim Wieczorze wzięło udział aż 400 osób. 

Szachy, brydż, warcaby, kostka Rubika i wiele więcej. Dni 12-
13 marca były prawdziwym świętem wszystkich pasjonatów 
gier logicznych. A tych nie brakowało. III edycja Festiwalu 
Gier Umysłowych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
– To bez wątpienia największą tego typu impreza w województwie. 
Nie znam drugiego takiego miejsca, w którym mogą 
rywalizować najlepsi zawodnicy z całej Polski – wyja-
śnia Mariusz Kudlak z KSGU Tęcza Krosno Odrzańskie. 
– Pierwszego dnia mogliśmy podziwiać m.in. ukła-
danie kostki Rubika na czas oraz rywalizację w gry-
planszowe. Cieszę się, że wydarzenie spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim 
najmłodszych – dodaje. Zwieńczeniem Festiwalu 
był drugi dzień, czyli niedziela. Wówczas królowały 
szachy oraz brydż sportowy. Mogliśmy wówczas zo-
baczyć m.in. młodych pasjonatów gier umysłowych 
w ramach turnieju Debiuty oraz - HOMANIT Cup 
2016 - open, junior, młodzik, a także nieco starszych 
zawodników podczas Lubuskiego GRAND Prix LZBS 
2016, czyli Memoriału Piotra Miechowicza. Festiwal 

cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a za jego organizację 
odpowiadali: Mariusz Kudlak i Andrzej Łabuń przy wsparciu Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Artystyczno-Kulturalnego 
„Zamek”. Pełną relację z III Festiwalu Gier Umysłowych można 
zobaczyć na kanale YouTube Krośnieńskiej TV. 

Babski Wieczór w cygańskiej odsłonie

Święto gier umysłowych

wydarzenia

sport

informacje

inicjatywy

wydarzenia

sport

informacje

inicjatywy
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Ewolucja czy rewolucja? Stawki opłat bez zmian, czy w górę? 
To pytania, na które odpowiedzi poznamy w połowie roku. 
Szykuje się nowy przetarg na wywóz odpadów z gminy Kro-
sno Odrzańskie. Po doświadczeniach ostatnich kilkunastu 
miesięcy, pojawiających się uwagach do sposobu, częstotli-
wości wywozu – teraz specyfikacja przetargowa uwzględnia 
zapotrzebowanie mieszkańców. 
Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie 
podpisana na okres 15 miesięcy, od 1 lipca 2016 do 30 września 
2017 roku. 
W porównaniu ze stanem obecnym, zmiany dotyczą odbioru 
odpadów biodegradowalnych. Od 1 lipca odbywać się będzie 
zgodnie z tabelą:

Ustawa nie nałożyła obowiązku zwiększenia częstotliwości odbio-
ru odpadów selektywnych, jednakże Gmina Krosno Odrzańskie 
zwiększyła ilość odbioru tworzyw sztucznych (plastik), papieru 
oraz szkła dla nieruchomości wielolokalowych na terenie miasta 
ze względu na trudności z utrzymaniem czystości i porządku. 
Dlatego ze wspólnot szkło będzie odbierane 1 raz w miesiącu, 
a w okresie od maja do września 2 razy w miesiącu, natomiast pa-
pier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale -  
1 raz w tygodniu. 
Według danych zgromadzonych w deklaracjach na segregacje 
odpadów zdecydowało się 75 % mieszkańców gminy Krosno 
Odrzańskie. 25 % oddaje odpady zmieszane. Dane te na prze-
strzeni dwóch lat nie uległy znacznym zmianom. Z nieoficjal-

nych informacji wynika jednak, że szczególnie w budynkach 
wielolokalowych poziom segregacji jest jednak mniejszy od 
deklarowanego. 
Jak podkreśla Janina Pawlik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
w Krośnie Odrzańskim, przy przygotowaniu nowego przetargu 
zwrócono szczególną uwagę na dostosowanie częstotliwości 
wywozu odpadów do wymogów ustawy oraz zapotrzebowania 
(głównie na nieruchomościach wielolokalowych). Na pewno 
istotne będzie zwiększenie kontroli wykonawcy nad realizacją 
zapisów umowy poprzez m.in. kary umowne. 
Nie wiadomo jeszcze jakie będą ceny za wywóz. Głównym czynni-
kiem kształtującym ich poziom jest koszt zagospodarowania jed-
nej tony odpadu w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Marszowie. Od 1 stycznia 2016 r. cena ta uległa 
zwiększeniu z 225 zł do 272 zł. Nie można jednak wywozić śmieci  
do innego miejsca. Stawka odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie uzależniona jest 
także od kilku innych czynników, w tym funkcjonowania Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, likwidacji dzikich 
wysypisk, prowadzenia kampanii edukacyjnej i informacyjnej, 
a także wywozu oraz unieszkodliwiania przeterminowanych 
leków z aptek i PSZOK.

Zmiany, na lepsze?

wydarzenia

sport

informacje

inicjatywy

Krośnieńscy policjanci przygotowują się do trzech lipcowych 
wydarzeń, które mogą wstrząsnąć Polską, biorąc pod uwagę 
ataki terrorystyczne w Europie. Chodzi o Przystanek Wood-
stock, Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO w Warszawie. 
Podczas corocznej odprawy nie tylko wyznaczano cele ale 
i podsumowano minione miesiące. Bezpieczeństwo na drogach 
to jedno z najważniejszych zadań polskiej Policji. Krośnieńscy 
funkcjonariusze nie są wyjątkiem. Prowadzimy regularne kontrole, 
wielu kierowców nadal nie respektuje przepisów. Także piesi nie 
są bez winy, często zachowując się nierozważnie. Należy jednak 
podkreślić, że świadomość mieszkańców jest coraz większa – 

wyjaśnia rzecznik 
krośnieńskiej Poli-
cji Justyna Kulka. 
Z dużą satysfakcją 
mogę powiedzieć, 
że osiągaliśmy bar-
dzo dobre wyniki 
m.in. w zakresie 
przeciwdziałania 
przestępczości 

kryminalnej. W odprawie rocznej wziął udział Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Mi-
rosław Kruszelnicki, który przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję 
Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim. Pod-
czas spotkania nie szczędził słów pochwały dla krośnieńskich 
funkcjonariuszy. – Dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm. 
Widać, że działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców przynoszą pożądane efekty – podkreślał. Insp. Kruszel-
nicki wskazał także, jakie wyzwania czekają w tym roku. – Bez 
wątpienia newralgicznym miesiącem będzie lipiec. Wówczas 
odbędą się bowiem trzy zakrojone na szeroką skalę wydarzenia, 
a mianowicie Przystanek Woodstock, Światowe Dni Młodzieży 
oraz szczyt NATO w Warszawie. Nie wszystkie, nie licząc tego 
pierwszego, bezpośrednio dotyczą lubuskich funkcjonariuszy, 
jednak musimy być w pełnej gotowości – podkreślał. W tym roku 
jednym z nadrzędnych celów będzie jednak dalsza poprawa 
bezpieczeństwa na krośnieńskich drogach. Funkcjonariusze 
kontynuują kontrole. Tylko od początku bieżącego roku poli-
cjanci Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili 2080 wykroczeń 
drogowych, zatrzymali 41 uprawnień do kierowania pojazdami.  
Od 26 marca działania Komendy Powiatowej Policji w Krośnie 
Odrzańskim nadzoruje mł. insp. Robert Konieczny. Wcześniej, przez  
10 lat był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Mię-
dzyrzeczu i odpowiadał za pion prewencji i ruchu drogowego.

Policjanci podsumowali rok

Rodzaj nieruchomości Częstotliwość

Nieruchomości jednorodzinne 
i wielorodzinne na terenie 

miasta

raz na dwa tygodnie w okresie 
od kwietnia do października,  

a w okresie od listopada do marca – raz 
w miesiącu

Nieruchomości jednorodzinne 
i wielolokalowe  

na terenie wiejskim
raz w miesiącu
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Niemal 40 km wyremontowanych dróg i łączne dofinanso-
wanie na poziomie blisko 35 mln zł. To najważniejsze dane 
wynikające z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dofinansowanie 
otrzymały 24 lubuskie samorządy. Jednym z nich jest Gmina 
Krosno Odrzańskie.

Do podpisania umów doszło we wtorek, 22 marca w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Krośnieński samorząd otrzymał blisko 
1,5 mln zł dofinansowania na budowę drogi do powstającej 
Komendy Policji. – Bez wątpienia będzie to najbardziej nowo-
czesna komenda w naszym województwie. Budynek już teraz 
robi ogromne wrażenie, jednak potrzebna jest także droga 
dojazdowa. Ta, zgodnie z planem, połączy ulice Metalowców 
i Sienkiewicza – wyjaśnia burmistrz Marek Cebula. – Budowa 
drogi dojazdowej jest niezwykle ważną inwestycją przewidzianą 
w tegorocznym budżecie naszej Gminy. Wierzę, że uzyska ona 
aprobatę naszych mieszkańców, tym bardziej, że będzie równie 
nowoczesna, jak sam budynek komendy – dodaje.
Przewidywano, że łączny koszt drogi dojazdowej wyniesie  
ok. 3 mln zł, ostateczna kwota będzie jednak niższa. Uzyska-
ne dofinansowanie także odciąży gminny budżet. A starania 
rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. Wnioski można było 
składać do 30 października. – W sumie do Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wpłynęło 65 wniosków, 47 na drogi gminne  
i 18 na drogi powiatowe. Spośród nich 63 wnioski spełniały 
wymogi formalne. Wówczas została zatwierdzona wstępna 
lista rankingowa. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń ze strony wnio-
skodawców, ostateczna lista 24 wniosków została zatwierdzona  
19 stycznia przez ministra infrastruktury i budownictwa – wy-
jaśnia wojewoda lubuski, Władysław Dajczak. 
W sumie dofinansowanie przyznano 14 gminom, 8 powiatom 
i dwóm miastom na prawach powiatu (Zielona Góra i Gorzów 
Wielkopolski). W Krośnie Odrzańskim nie tylko droga do nowej 
komendy otrzymała dofinansowanie. Cenne fundusze w wyso-
kości ponad 700 tys. zł. zostały przekazane także na przebudowę 

drogi na odcinku Krosno Odrzańskie-Łochowice. Remont był 
konieczny, bowiem zwłaszcza w okresie wakacyjnym na tym 
odcinku można zaobserwować szczególnie wzmożony ruch, 
głównie za sprawą mieszkańców i turystów chcących spędzić 
czas nad Jeziorem Glibiel. Nowa droga z pewnością zapewni 
komfort komunikacyjny. Z kolei 31 marca w Urzędzie Miasta 
podpisano umowę z firmą Eurovia, która będzie odpowiadać 
za budowę drogi. To przedsiębiorstwo z międzynarodowym 
doświadczaniem. Prace budowlane już trwają i zakończą się 
jesienią bieżącego roku. 

Budynek nowej Komendy będzie jednym z najbardziej nowoczesnych w całym województwie lubuskim,  
wyznaczającym standardy na miarę XXI w. Infrastruktura drogowa zostanie do nich w pełni dostosowana - zarówno 

z myślą o funkcjonariuszach, jak i mieszkańcach.

(od lewej) burmistrz Marek Cebula, skarbnik Gminy Ilona 
Ogiba oraz wojewoda lubuski Władysław Dajczak prezentują 
podpisaną umowę
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Mecze można przegrać, ale prawdziwy kibic zawsze doceni 
wolę walki i pełne zaangażowanie do samego końca. Siatkarze 
GKAS Tęcza-Volley, zarówno juniorzy, jak i kadeci, nie awan-
sowali co prawda do finałów Mistrzostw Polski, ale udowod-
nili, że absolutnie nie można stawiać ich w roli Kopciuszka.

CZĘŚĆ I: JUNIORZY Z PODNIESIONYM CZOŁEM
Juniorzy walkę o finał stoczyli w Częstochowie. Wcześniej jednak 
w pięknym stylu wygrali turniej ćwierćfinałowy zorganizowany 
w Krośnie Odrzańskim. Było to prawdziwe święto siatkówki. 
Sześć zespołów, cztery dni zma-
gań. Wydarzenia na taką skalę, 
przygotowanego z takim rozma-
chem jeszcze w Gminie nie było. 
Emocje, i to w słusznej dawce, 
zapewniło kibicom już spotka-
nie inaugurujące ćwierćfinały. 
Gospodarze, czyli GKAS Tęcza-
-Volley, podejmowali siatkarzy 
Progressu Września, Wicemi-
strzów Wielkopolski. O takich 
meczach mówi się tylko dwa 
słowa: sportowy dreszczowiec. 
Ten jednak szczęśliwie zakończył 
się dla podopiecznych Macieja Uderjana i Tomasza Palucha wy-
nikiem 3:2. Był to dopiero początek sportowych emocji i zarazem 
triumfalnego marszu drużyny utworzonej przez siatkarzy SKS 
Tęcza Krosno Odrzańskie, MLKS Volley Gubin, MKST Astra Nowa 
Sól, UKS Trzynastka Zielona Góra i KS Orzeł Międzyrzecz (stąd 
symboliczna nazwa Lubuskie). W dru-
gim spotkaniu GKAS bez większych 
problemów pokonała Gwardię Wrocław 
(3:0). Dzięki temu zwycięstwu siatkarze 
awansowali do grupy finałowej. Stawka 
była ogromna a rywale wymagający: 
MMKS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i MKS 
Będzin. Po pokonaniu Będzina decy-
dujący był mecz z ZAKSĄ. Układ tabeli 
sprawił, że do upragnionego awansu 
naszym siatkarzom wystarczył jeden 
wygrany set. I ta sztuka się udała. Awans 
stał się faktem! – Jestem bardzo dumny 
z naszych siatkarzy. Pokazali ogromną 
wolę walki, a przede wszystkim poradzili sobie z presją, jaka 
zawsze ciąży na gospodarzach turnieju – podkreśla trener Ma-
ciej Uderjan. 
Później przyszedł czas na półfinał. Po losowaniu wiadomym było, 
że naszych siatkarzy czeka arcytrudne zadanie. Skra Bełchatów, 

Metro Warszawa oraz gospodarze, częstochowski Norwid –  
to z nimi musieli się mierzyć podopieczni Macieja Uderjana i To-
masza Palucha. Nie udało się awansować, ale juniorzy pozostawili 
po sobie bardzo dobre wrażenie. Nasi siatkarze nie poddali się 
presji i pokazali kawał dobrej siatkówki urywając przynajmniej 
po jednym secie wyżej notowanym przeciwnikom. 

CZĘŚĆ II: KADECI BEZ KOMPLEKSÓW
Kadeci Gubińsko-Krośnieńskiej Akademii Siatkówki Tęcza Volley 
poszli w ślady swoich kolegów i także zameldowali się w półfi-

nale Mistrzostw Polski. Batalię 
o półfinał stoczyli we Wrocławiu. 
– Wrocław okazał się dla naszych 
siatkarzy szczęśliwym miastem. 
Nie tylko wywalczyli awans, ale 
po drodze wyeliminowali tak-
że m.in. wrocławską Gwardię 
w grupie finałowej. Kadeci byli 
już wówczas w komfortowej 
sytuacji, ponieważ do awansu 
wystarczyło im jedno zwycię-
stwo. I tak też się stało – wyja-
śnia Tomasz Browaczyk, członek 
zarządu SKS Tęcza Krosno Odrz. 

Nasyceni sukcesem kadeci z niecierpliwością czekali na losowanie 
grup półfinałowych. I tu los, podobnie jak w przypadku junio-
rów, ponownie okazał się mieć przewrotne poczucie humoru. 
– Losowanie po raz kolejny przydzieliło w grupie Skrę Bełcha-
tów. Pozostałe ekipy także robiły wrażenie, grupę uzupełniły 

bowiem gdański Trefl i warszawska 
Wola. To uznane siatkarskie ośrodki, 
które mają na swoim koncie wiele suk-
cesów. – Wiemy, że czeka nas trudne 
zadanie, ale jesteśmy zmotywowani. 
Damy z siebie wszystko – zapewniali 
w rozmowie z Krośnieńską TV bracia 
Wojciech i Krzysztof Zalewscy.
Popularne krośnieńskie „Miśki” nie byli 
gołosłowni. Choć kadeci, podobnie jak 
juniorzy, ostatecznie nie wywalczyli 
upragnionego awansu do finału Mi-
strzostw Polski, zespół nie był chłop-
cami do bicia. 

Marzec przyniósł jeszcze jedną rewelacyjną wiadomość. Bracia 
Zalewscy otrzymali bowiem powołanie do kadry narodowej 
w piłce plażowej mężczyzn w sezonie 2016. Pierwsze zgrupo-
wanie odbyli w drugim tygodniu kwietnia. Szczegóły na kanale 
YouTube Krośnieńskiej TV. 

Siatkarskie igrzyska w dwóch odsłonach

To z pewnością nie był zwykły turniej w kręgle. Dobrej zabawie towarzyszyła bo-
wiem integracja seniorów z pięciu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Województwie 
Lubuskim. 
12 lutego w szranki stanęli przedstawiciele Uniwersytetów z Międzyrzecza, Lubska, Zielonej 
Góry i Sulechowa, zaś gospodarzem spotkania był Uniwersytet w Krośnie Odrzańskim. 
Choć zawody były punktowane, tak naprawdę zwycięzcami zostali wszyscy. Ostateczną 
klasyfikację należało jednak ustalić. I tak pierwsze miejsce zajęli gospodarze turnieju, 
czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim. Na kolejnych pozycjach upla-
sowały się Uniwersytety z Sulechowa, Lubska, Międzyrzecza i Zielonej Góry.

Turniej Kręglarski UTW
wydarzenia

sport

informacje

inicjatywy

foto: www.utw.zgora.pl
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24 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z gminy 
Krosno Odrzańskie – najlepszych z najlepszych – otrzymało 
stypendia za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku 
szkolnego 2015/2016.

Stypendia w wysokości kilkuset złotych przyznawane są na 
wniosek dyrektora szkoły lub rodzica. Poprzeczka postawiona 
jest wysoko, bowiem nagrody otrzymują tylko najlepsi z najlep-
szych. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,4 a zachowanie 
bardzo dobre. Pod uwagę brane są także punkty zdobywane 
w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy 
międzynarodowym. Jednak uczniów z takimi lub jeszcze lep-

szymi wynikami nie brakuje. Wielu z nich osiągnęło średnią 
wynoszącą nawet 5,8. Co więcej, podczas spotkania w Urzędzie 
Miasta nie brakowało znajomych twarzy. W Gminie są bowiem 
uczniowie, którzy regularnie osiągają wyśmienite wyniki. – Mamy 
bardzo zdolną i utalentowaną młodzież, która traktuje naukę 
jak przyjemność. Tych znakomitych wyników nie byłoby rzecz 
jasna bez ciężkiej i systematycznej pracy, a także ogromnego 
wsparcia rodziców i opiekunów. To oni motywują swoje pocie-
chy do rozwijania pasji – podkreśla Barbara Groncik, naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. – Są takie wartości, które 
zostają z nami na całe życie. Należy do nich zdobyta wiedza. Wy, 
mimo młodego wieku, już teraz udowadniacie jak ogromny jest to 
skarb. Jesteście przyszłością naszej Gminy – podkreślał podczas 
spotkania burmistrz Marek Cebula. – Jestem dumny zarówno 
z naszych uczniów, jak i nauczycieli. Wierzę, że zaangażowanie 
i ciężka praca sprawią, że krośnieńska młodzież będzie osiągać 
wielkie rzeczy. Oby tak dalej – podsumował.
Stypendia to nie tylko nagroda za świetne wyniki, ale także 
motywacja do dalszej pracy. Trzeba jednak przyznać, że kro-
śnieńskich uczniów nie trzeba specjalnie namawiać do nauki. 
Już teraz wiedzą bowiem, że zdobyta wiedza zaprocentuje 
w przyszłości. Wyróżnieni uczniowie to prawdziwe omnibusy, 
które swoje pasje i zainteresowania rozwijają także poza szkołą. 
Takie podejście to recepta na sukces!
Stypendia burmistrza przyznawane są od 2013 roku. Obszerną 
relację można zobaczyć na kanale YouTube Krośnieńskiej TV.

Imię i Nazwisko Średnia ocen za I semestr  
roku szkolnego 2015/2016 Zachowanie

Maja Weretko 5,60 wzorowe
Milena Adamowicz 5,50 wzorowe
Karolina Dunajska 5,57 wzorowe
Kamila Dunajska 5,50 wzorowe

Klaudiusz Dankowski 5,60 wzorowe
Gabriela Jachacz 5,64 wzorowe
Natalia Bielewicz 5,57 wzorowe
Piotr Wieczorek 5,50 wzorowe
Barbara Wróbel 5,45 wzorowe
Zuzanna Brysz 5,60 wzorowe

Błażej Basaj 5,82 wzorowe
Adrianna Świadek 5,45 bardzo dobre
Adrian Kasperski 5,45 wzorowe

Maksymilian Serbinowski 5,50 wzorowe
Tymon Sójka 5,45 wzorowe

Julia Struk 5,54 wzorowe
Igor Lisowski 5,45 wzorowe

Jakub Dąbrowski 5,42 wzorowe
Julia Dąbrowska 5,58 wzorowe

Martyna Sosnowska 5,63 wzorowe
Wiktoria Sosnowska 5,45 wzorowe

Maria Jóźwiak 5,44 wzorowe
Karolina Rentel 5,50 wzorowe

Hanna Samulska 5,55 wzorowe

Wykaz stypendystów i ich wyniki




