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Miejska pasieka daje pyszny miód! Sprawdziliśmy osobiście. Na po-
czątku lipca w naszym odbyło się pierwsze w tym roku miodobranie 
z miejskiej pasieki. Nad wszystkim czuwał Mistrz Pszczelarstwa Marek 
Barzyk. Krośnieńska Pasieka Miejska została założona rok temu. 

czytaj str 4

Miejskie miodobranie

Lato to również doskonały czas, żeby zadbać o skórę. Aktualnie wy-
maga ona większej uwagi i specjalnej pielęgnacji. Mając to na uwa-
dze, zachęcamy, by sprawić sobie lub bliskim odrobinę przyjemności. 
Jak? Wyobraź sobie wyjątkowe miejsce, zapach winogronowego olej-
ku i otulający dotyk ciepłych dłoni masażysty. Brzmi dobrze, prawda?

czytaj str 4

Lato w ChocoWine SPA – skorzystaj ze 
specjalnych promocji

Ignacy Łukasiewicz. Nowy mural w Krośnie

Podczas XXIII Podkarpackiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych załogi 
odwiedzą powiat krośnieński.
13:30 - 15:00 na krośnieńskim Rynku odbędzie się Konkurs Elegancji 
oraz prezentacja samochodów i załóg w strojach z epoki.
Zaprasza Automobilklub Małopolski w Krośnie!

Rajd Pojazdów Zabytkowych

czytaj str 3, 6

Krosno jest jednym z nielicznych miast, które liczą na oszczędności 
kosztem budżetu obywatelskiego. Tymczasem budżet obywatelski 
jest sprawdzoną metodą dialogu społecznego. Wprowadzenie takiej 
formy nie uszczupla budżetu gminy, chodzi jedynie o konsultacje za-
ledwie 0,5% wydatków miasta.  O sprawie piszemy na stronie 3 i 6. 

Radni zawiesili budżet obywatelski
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Urząd Regulacji Energetyki 
zatwierdził nową taryfę dla 
ciepła dla Krośnieńskiego 
Holdingu Komunalnego 
i  Elektrociepłowni Krosno. 
To oznacza, że już od 1 sierp-
nia będą obowiązywać nowe 
ceny i  stawki opłat za ciepło. 
Podwyżki o  ponad 66% prezes 
MPGK tłumaczy rekordowym 
wzrostem cen paliw: biomasy 
i węgla.

W  ciągu jednego sezonu grzew-
czego Elektrociepłownia Krosno 
zużywa ok. 30 tys. ton biomasy, 
czyli zrębki drewna, oraz ponad 
2 tys. ton miału węglowego. 
Problemy ze wzrostem cen pa-
liw oraz z  ich dostępnością były 
już mocno odczuwalne w minio-
nym sezonie. W  trakcie sezonu 
grzewczego 2021/2022 koszty 
zakupu paliw, w  porównaniu do 
poprzedniego sezonu wzrosły 
o  ponad 70%, co przełożyło się 
na znaczny wzrost kosztów funk-
cjonowania całej elektrociepłow-
ni.

– Sezon, który jest przed nami, wy-
daje się absolutnie najtrudniejszy 
w ostatnich latach, a być może na-
wet w  historii krośnieńskiej elek-
trociepłowni z uwagi na problemy 
z dostępnością paliw i gwałtownie 

będzie najbardziej potrzebna, czy-
li w  okresie zimowym – podkreśla 
prezes Krośnieńskiego Holdingu 
Komunalnego.

Opłaty za centralne ogrzewanie 
i ciepłą wodę wzrosną w Krośnie 
od 1 sierpnia średnio o  66,34%. 
Taką taryfę i  podwyżkę cen 
zatwierdził Urzędu Regulacji 
Energetyki, do którego Spółka 
złożyła wniosek w  tej sprawie. 
Jest to podwyżka i  tak mniejsza 
niż wstępnie zakładano, ponie-
waż aby zbilansować działalność 
elektrociepłowni ceny musiałyby 
wzrosnąć o blisko 100%.

– Aby zagwarantować ciągłość 
pracy elektrociepłowni oraz 
środki finansowe na zakup pali-
wa podwyżki muszą być jednak 
znaczące – wyjaśnia Janusz Fic. 
– Z  drugiej strony obecna, kry-
zysowa sytuacja wpływa mocno 
na wzrost rachunków płaconych 
przez mieszkańców. Będziemy dą-
żyć w  tym zakresie do kompromi-
su, który pozwoli nam przetrwać 
ten trudny okres, zapewniając 
mieszkańcom pełnię komfortu 
cieplnego. Liczymy też na zrozu-
mienie ze strony mieszkańców, 
gdyż sytuacja jest absolutnie wy-
jątkowa – podkreśla Janusz Fic, 
prezes Krośnieńskiego Holdingu 

rosnące koszty ich zakupu. Wzrost 
tych kosztów w  odniesieniu do 
kosztów, jakie Spółka poniosła 
w  sezonie grzewczym 2020/2021 
wynosi ponad 14 mln zł, co sta-
nowi wzrost o blisko 270% – mówi 
Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego 
Holdingu Komunalnego.

– W  tym roku stosunkowo szyb-
ko Spółka zakontraktowała zakup 
węgla, po wydawało się  bardzo 
wysokich cenach, ale dzisiaj te 
ceny jeszcze bardziej wzrosły, a  co 
gorsza są duże problemy z dostęp-
nością tego paliwa. Na szczęście 
znaczną część potrzebnego nam 
miału węglowego mamy już na 
placu i  liczymy, że całość potrzeb-
nego zapasu uda się nam zgroma-
dzić przed zimą 
– wyjaśnia prezes Janusz Fic.

W  tym roku Krośnieński Holding 
Komunalny przygotował dodat-
kowy magazyn biomasy, aby 
jeszcze przed sezonem zgroma-
dzić zapas tego paliwa na około 3 
miesiące pracy elektrociepłowni 
w pełni sezonu grzewczego.

– Liczymy na to, że uda nam się 
zgromadzić potrzebne paliwa, co 
zdecydowanie ograniczy poten-
cjalne ryzyko zakłóceń w  pracy 
elektrociepłowni w  okresie, kiedy 

Komunalnego.
W  ostatnich latach Spółka wybu-
dowała blok energetyczny opala-
ny biomasą, produkujący energię 
cieplną i  elektryczną w  układzie 
kogeneracyjnym, oraz kocioł bio-
masowy. Dzięki temu ok. 90% 
ciepła produkowanego w  kro-
śnieńskiej elektrociepłowni po-
chodzi z  paliw odnawialnych, 
a  ok. 55% ciepła produkowane 
jest w  wysoce efektywnych pro-
cesach skojarzonych. Spółka 
zainwestowała również sporo 
w modernizację i  rozbudowę sie-
ci ciepłowniczych na terenie mia-
sta, dzięki temu ok. 30 km, czyli 
ponad 80% sieci ciepłowniczych 
jest wykonanych w  technologii 
rur preizolowanych.

– Gdyby Spółka nie zrealizowała 
inwestycji, które umożliwiły pro-
dukcję energii elektrycznej i  ciepl-
nej w skojarzeniu na chwilę obecną 
całość produkowanego ciepła mu-
siałaby być wytwarzana na bazie 
miału węglowego. W  takiej sytu-
acji koszty produkcji ciepła byłyby 
wyższe jeszcze o  co najmniej 50% 
w  stosunku do tych, które będą 
obowiązywać od 1 sierpnia tego 
roku. Tym samym znacząco wyż-
sze byłyby również rachunki płaco-
ne przez mieszkańców – wyjaśnia 
Janusz Fic.

KAWIARNIA OBYWATELSKA - POROZMAWIAJMY
 O BOISKU!
AUTOR: Piotr Dymiński

NGO-NAUCI

Istniejące “od zawsze” boisko pomiędzy blo-
kami na Osiedlu Tysiąclecia, stało się kością 
niezgody. Z jednej strony to miejsce rozryw-
ki i sportu dla dzieci i młodzieży, a z drugiej 
źródło nieznośnego hałasu dla części star-
szych mieszkańców. 

Przy szukaniu rozwiązania pomaga 
Fundacja GraTy. Co dwa tygodnie, przez 
dwa dni odbywają się spotkania w ramach 
“Kawiarni Obywatelskiej” przy spornym 
boisku. Mieszkańcy wyrażają swoje zdanie, 
dzielą się wspomnieniami i pomysłami. 

Przychodzą osoby w różnym wieku - mówi 
Damian “Piórko” Ziemba z Fundacji GraTy. 
Okazuje się, że sytuacja wokół boiska to 
wcale nie jest “konflikt pokoleniowy”. 
Przychodzą też osoby, które mówią, że chcą 
żeby to boisko pozostało, bo tu bawią się 
ich dzieci, wnuki, czy prawnuki - zaznacza 
Damian.

Obecnie boisko dostępne jest codziennie 
od godziny 8:00 do 20:00. Teoretycznie. Jak 
dowiedzieliśmy się od nastolatków uczest-
niczących w konsultacjach, obiekt jest nie-
raz zamykany wcześniej, już około 19:00, 
bo “strażnicy kończą pracę”. W  niedzielę 
boisko otwierane jest zawsze później, bo 

Straż Miejska pracuje dopiero od godziny 
12. 17 lipca byliśmy świadkami, jak Straż 
Miejska otworzyła kłódkę dopiero o  go-
dzinie 12:25, na obiekcie czynnym od 8:00. 
Zastanawiamy się jak budować zaufanie 
młodych ludzi do władz i do społecznych 
umów, skoro nie udaje się dotrzymać sło-
wa choćby w  kwestii otwierania bramki 
o ustalonej godzinie.

Przed nami jeszcze jedna edycja, 30.07 
- 31.07 - od 10:00 do 13:00. Po jej zakoń-
czeniu przedstawione zostaną wnioski 
i pomysły. 

Projekt „NGO-nauci” fi nansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021-2030
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MIESZKAŃCY CHCĄ PRZYWRÓCENIA BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO

AUTOR: PASJONAUCI

- Koty nie mają obojczyka, dzięki czemu mogą wcisnąć 
się w każdy otwór, przez który przechodzi ich głowa.
- Koty wykorzystują swoje wibrysy by sprawdzić, czy 
przejście jest na tyle szerokie, że się w nim zmieszczą.
- Specyficzna budowa kocich pazurów, które wygięte są 
tylko w jedną stronę sprawia, że kot łatwo i chętnie wej-
dzie na drzewo - ale nie będzie już umiał z niego zejść.

Mieszkańcy Krosna wystąpili z oby-
watelską inicjatywą uchwałodawczą 
w  sprawie przywrócenia budżetu 
partycypacyjnego. Aktualnie zbie-
rane są podpisy poparcia, które za 
kilka dni zostaną oficjalnie złożone 
w Urzędzie Miasta.

Inicjatywa mieszkańców to od-
powiedź na zawieszenie budżetu 
obywatelskiego w dniu 30 czerwca 
(Rada Miasta była podzielona 10:8, 
ale przy jednym głosie nieoddanym 
z powodów technicznych). 

Partycypacja obywatelska jako 
“zło konieczne” 
- Pomysł zawieszenia budżetu oby-
watelskiego odbieramy jako ogrom-
ny krok wstecz w  zakresie rozwoju 
dialogu z  obywatelami, tym bar-
dziej w  kontekście intensywnych 
deklaracji Miasta na temat rozwoju 
dialogu społecznego - mówi Anna 
Zielińska ze “Stowarzyszenia Kogel 
Mogel”, jedna z  osób inicjujących 
obywatelski projekt uchwały.
Decyzja o  zawieszeniu konsultacji, 
a  zatem i  realizacji budżetu oby-
watelskiego podkopuje zaufanie 
obywateli do samorządu, ponie-
waż pokazuje, że dialog społeczny 
i  konsultacje z  mieszkańcami trak-
tuje się jako “zło konieczne”. 
- Czy partycypacja społeczna po-
trzebna jest tylko wtedy, gdy Miasto 

Krosno chlubi się dialogiem
Decyzja radnych, nie dość, że jest 
dla nas niejasna pod względem jej 
uzasadnienia prawnego i formalne-
go, to równocześnie jest sprzeczna 
z propagowaną obecnie przez mia-
sto Krosno chęcią otworzenia się 
na poprawę dialogu społecznego 
- mówi 
Piotr Dymiński z  Fundacji 
Pasjonauci, jeden z  autorów oby-
watelskiego projektu uchwały.
Jako przykład autorzy projektu 
uchwały podają projekt: „Kreujemy 
+ Rozwijamy + Ożywiamy + 
Stymulujemy + Nakreślamy 
+ Odmieniamy = KROSNO”, 
współfinansowany ze środ-
ków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. W  ramach projektu 
podjęto szereg działań na rzecz 
poprawy partycypacji obywate-
li, a  dofinansowanie uzyskane 
przez Krosno dzięki konsultacjom 
z mieszkańcami to ponad 15 milio-
nów złotych. 
- Jednym z elementów projektu jest 
współzarządzanie i partnerstwo dla 
rozwoju Krosna, w tym aktywizacja 
mieszkańców i  zwiększenie efek-
tywności partycypacyjnych metod 
realizacji działań. Równolegle radni 

szuka środków zewnętrznych? - pyta 
Anna Zielińska.

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski jest pozytywnie 
zweryfikowanym w  praktyce me-
chanizmem wzmacniającym poczu-
cie więzi mieszkańców gminy, który 
bazuje na bezpośredniej partycypa-
cji w  konkretnych decyzjach inwe-
stycyjnych zaspokajających bieżące 
potrzeby społeczności. Innymi sło-
wy, członkowie społeczności naj-
pierw demokratycznie decydują, 
co jest dla nich w  danej chwili naj-
ważniejsze, na poziomie osiedla czy 
dzielnicy, następnie angażują się 
w  proces przeprowadzenia wybra-
nego działania. Nie o skalę inwesty-
cji tu chodzi, ale o poczucie wpływu 
na bieżące funkcjonowanie swojego 
najbliższego otoczenia i  oddolny 
proces wyłaniania (dyskutowania, 
głosowania) konkretnego zadania. 
- To kwintesencja demokracji wy-
pełniająca swoją treścią okresy po-
między wyborami samorządowymi. 
Budżet obywatelski pełni także klu-
czową rolę edukacyjną w  zakresie 
obywatelskim, z  każdym rokiem 
włączając we wspomniane proce-
sy społeczne coraz większą liczbę 
mieszkańców - podkreśla Damian 
“Piórko” Ziemba z Fundacji GraTy, je-
den z autorów obywatelskiego pro-
jektu i jego uzasadnienia.

zawieszają jedno z  podstawowych 
narzędzi służące do tego celu - pod-
kreśla Piotr Dymiński - Pojawia się 
pytanie: czy dialog z  mieszkańcami 
ma w  praktyce służyć tylko “osiąga-
niu wskaźników” w projektach? - do-
daje. 

Jako mieszkańcy, niczego nie odbie-
ramy gminie, upominamy się jed-
nak o  faktyczną realizację naszych 
praw w  dostępie do decydowania 
o  wydatkowaniu minimalnej czę-
ści środków publicznych, a  także 
o  wzajemny szacunek w  zakresie 
dialogu społecznego, przynajmniej 
w  minimalnym zakresie przewi-
dzianym w  ustawie o  samorządzie 
gminnym - dodaje Rafał Woźniak ze 
Stowarzyszenia Idea Carpathia. 

Czas nagli
Jak poinformowano na sesji Rady 
Miasta, konsultacje społeczne 
budżetu obywatelskiego nale-
ży rozpocząć najlepiej w  sierpniu, 
a  najpóźniej we wrześniu. W  innym 
przypadku Miasto może nie zdą-
żyć z  przygotowaniem projektów. 
Dlatego mieszkańcy chcą zebrać 
wymaganą liczbę podpisów w  nie 
więcej niż kilka dni! 

Jeżeli chcesz pomóc 
w zbiórce podpisów 
skontaktuj się mailowo: 
kontakt@piotrdyminski.pl
lub telefonicznie 
721 730 663.

NGO-NAUCI

SPONSORZY FUNDACJI

CIEKAWOSTKI

Projekt „NGO-nauci” fi nansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021-2030



4

Lato w ChocoWine SPA – skorzystaj 
ze specjalnych promocji
Długie dni, ciepłe wieczory, wakacyjne wyjazdy, spotkania ze znajomymi w plenerze… Chcemy 
najbardziej jak tylko się da wykorzystać letnie miesiące. Marzy nam się, by „złapać trochę słońca 
na zapas” i móc później czerpać z jego energii… 

Lato to również doskonały czas, żeby zadbać o  skórę. Aktualnie wymaga ona większej uwagi 
i specjalnej pielęgnacji. Mając to na uwadze, zachęcamy, by sprawić sobie lub bliskim odrobinę 
przyjemności. Jak?

Wyobraź sobie wyjątkowe miejsce, zapach winogronowego olejku i otulający dotyk ciepłych dło-
ni masażysty. Brzmi dobrze, prawda?

Chcielibyśmy Cię zaprosić w podróż pełną zmysłowych zapachów, subtelnej muzyki i dobroczyn-
nego oddziaływania masaży oraz rytuałów. Dotyk rąk terapeutów, a także ludzka wrażliwość są 
tutaj najważniejsze.

Wśród oferowanych przez ChocoWine masaży znalazły się:
- masaże SPA: masaże relaksacyjne twarzy i ciała, 
- masaże orientalne (Shiatsu, Amma, masaż ciepłymi kamieniami, tajski masaż stóp, masaże ajur-
wedyjskie),
- masaże liftingujące twarzy Kobido Tape,
- masaże belgijską czekoladą,
- masaże winoterapeutyczne (m.in. masaż świeżymi winogronami, nawilżający masaż świecą).
- wyjątkowym punktem oferty ChocoWine SPA są masaże dla Dwojga. To świetny pomysł na 
wspólne spędzenie czasu i oderwanie się od obowiązków.

Nowością w menu SPA jest liftingująco-ujędrniający masaż ciała Vinosculpt. 
Działa on na kluczowe strefy ciała: brzuch, pośladki, uda, ramiona i dekolt. Balsam Vinosculpt, któ-
ry jest wykorzystywany podczas masażu to połączenie naturalnych składników: czystego oleju 
winogronowego, masła Shea bio, polifenoli z pestek winogron, ekstraktu z irysa florentyńskiego, 
olejku petitgrain. Naturalne składniki oraz liftingująco-drenujące ruchy masażysty powodują, że 
skóra staje się gładka, napięta i wyraźnie jędrniejsza.

POMYSŁ NA PREZENT - Podaruj sobie lub bliskim odrobinę przyjemności! 
Voucher na zabiegi spa to świetny pomysł na prezent dla ukochanej osoby czy przyjaciółki. 
Doskonale sprawdzi się również jako niespodzianka z okazji rocznicy ślubu czy podarunek dla 
Rodziców, który będzie chwilą odskoczni od codzienności. 

   LIPCOWE PROMOCJE
Z okazji wprowadzenia nowego produktu do oferty SPA, można skorzystać z wyjątkowej promo-
cji: przy zakupie trzech lub pięciu (wielokrotności) masaży Vinosculpt przysługuje rabat 25% lub 
50%, w zależności od ilości zabiegów.
W lipcu, w obniżonej cenie znalazły się również: zabieg pielęgnacyjny ciała Detox Cabernet, za-
bieg pielęgnacyjny twarzy Cocoon Mousse Granadine, terapia rehabilitacyjna Indiba Active.
Szczegóły promocji oraz pełna oferta SPA dostępna jest na stronie www.dworkombornia.pl w za-
kładce ChocoWine SPA. Rezerwacji zabiegów można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobi-
ście w recepcji SPA.

tel. 13 435 42 89       mail: hotel@dworkombornia.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Miejska pasieka daje pyszny miód! Sprawdziliśmy 
osobiście. We wtorek 5 lipca 2022 r. w  naszym 
mieście odbyło się pierwsze w tym roku miodo-
branie z  miejskiej pasieki. Krośnianie, mogli się 
sprawdzić w roli pszczelarza, nad wszystkim czu-
wał Mistrz Pszczelarstwa Marek Barzyk.
 
Krośnieńska Pasieka Miejska została założo-
na w  czerwcu ubiegłego roku. W  trzech ulach 
zamieszkały pszczoły krainki. Pasieka zosta-
ła usytuowana pośrodku łąki w  zakolu rzeki 
Wisłok, które przez miejscowych jest nazywane 
„Sztukami”. Obok Pasieki w rok temu zasadzono 
„sad miejski”, w którym rosną drzewa owocowe. 
W tym roku podczas akcji Krosno Wiosną uzupeł-
niono nasadzenia i posiano kwietną łąkę. 

Wszystko organizowane jest we współpracy 
z pszczelarzami. Dzięki zróżnicowaniu roślinności 

pszczoły mogą zbierać nektar o  różnych porach 
roku. 
Łąka przynosi pożytek nie tylko pszczołom z nie-
wielkiej miejskiej pasieki. W okolicy są też inne ule 
i  z  pewnością ich mieszkanki odwiedzają zakole 
Wisłoka. 

W czasie miodobrania najpierw specjalną szpatuł-
ką należało usunąć wosk zabezpieczający i dopiero 
z  tak przygotowanych plastrów odwirować miód. 
Jak przystało na miejskie miodobranie, pierwsze 
wirowanie własnoręcznie wykonał prezydent mia-
sta Piotr Przytocki. Następnie pracę przy kręceniu 
korbą przejęły dzieci z  Przedszkola Miejskiego nr 
1 w  Krośnie. Pozostali uczestnicy również mieli 
okazję zakręcić korbą i osobiście przekonać się, że 
nie jest to wcale łatwa i lekka praca. Jak wiadomo 
za pracę należy się płaca, więc każdy kto pracował 
przy miodobraniu otrzymał „zapłatę” w  postaci 

słoiczka z własnoręcznie wyciśniętym miodem.
Dodatkowo wszystkie dzieci otrzymały nagrody 
ufundowane przez Fundację Odzyskaj Środowisko. 
Pracownicy fundacji zadbali o to, aby dzieci dowie-
działy się jak najwięcej o pszczołach i ich wpływie 
na nasz ekosystem.

Podczas miodobrania zebrano miód wielokwia-
towy, przez wielu błędnie uznawany za pospolity. 
Jednak zważywszy na to, że pszczoły zbierają po-
żytki z różnych kwiatów i w różnych proporcjach, 
w  zależności od swojej lokalizacji, wytworzony 
miód w rzeczywistości staje się przez to unikalny. 
Dlatego nie miejskie miodobranie nie mogło od-
być się bez degustacji.

Jeśli nie udało Wam się być z nami tym razem, to 
nic straconego. Jak wiadomo pszczoły to bardzo 
pracowite stworzenia i  już wiemy, że nie było to 
ostatnie miodobranie w tym roku. Kolejne "słodkie 
zbiory" przewidywane są już we wrześniu.

KROŚNIEŃSKIE MIODOBRANIE

Z ŻYCIA KROSNA

AUTOR: UM / PASJONAUCI
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ANIMALSI POTRZEBUJĄ 
MAŁEJ LODÓWKI

NGO-NAUCI

AUTOR: OTOZ ANIMALS KROSNO

Co mieliśmy otrzymać?
Dlaczego "Centrum Szkła" umieszczono przy 
Rynku, a  nie w  dawnych obiektach Huty Szkła? 
Jedną z  przyczyn była potrzeba "ożywienia 
Rynku, żeby nie było straszących pustych witryn, 
żeby przyciągnąć turystów do Krosna, szczegól-
nie do Rynku, żeby promować wspólny bilet na 
atrakcje turystyczne i po to, żeby miasto nie po-
niosło już kosztów promocji, bo tym miała zająć 
się nowa spółka. Centrum miasta miało wreszcie 
tętnić życiem! W  ramach projektu powstałą też 
“ciuchcia z wagonikami” wożąca turystów w mie-
ście.
Ówczesnym radnym (większość zasiada w  sa-
morządzie do dzisiaj) przedstawiono biznesplan 
spółki, która sama będzie się utrzymywać, nie 
będzie brała dodatkowych pieniędzy od podat-
ników. Kilka lat później wystąpiono o  dodatko-
we środki na przystosowanie pomieszczeń do 
działalności gastronomicznej. Miało tam powstać 
przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby 
wykluczone, przed CDS miały pojawić się stoliki 
i parasole. Także taras miał być udostępniony na 
potrzeby klientów gastronomii. 

Co otrzymaliśmy?
Nic z tych rzeczy. Pustych witryn jest nawet wię-
cej niż 10 lat temu. Nadal opustoszała jest ulica 
Słowackiego (sąsiadująca z CDS). W czasie działal-
ności CDS opustoszała także ulica Blich, przy któ-
rej zlokalizowane jest samo Centrum Dziedzictwa 
Szkła. Opustoszała jest cała pierzeja po przeciw-
nej stronie Rynku, przy której umieszczono piw-
nice CDS. Czy jest więcej turystów? Przez całe 
10 lat CDS nie potrafi odróżnić przyjezdnych od 
tutejszych. Liczbę zwiedzających przedstawia się 
jako liczbę turystów, chociaż są to także miejsco-
wi i uczniowie miejscowych szkół. Tak, zanim ktoś 
skończy edukację w  Krośnie, to może zwiedzić 
CDS nawet 3 razy w ramach szkolnych wycieczek. 
Krośnieński uczeń NIE jest turystą w  Krośnie. 
Zresztą, dla turysty, który przyjedzie do CDS nie 
ma żadnego "wspólnego biletu". Prezydent Piotr 
Przytocki zapowiadał takie rozwiązanie 10 lat 
temu jako "oczywistą oczywistość", ale nie zdoła-
no tego zrobić. Przez DZIESIĘĆ LAT. Tarasu z para-
solami i lodami nie ma. Lokalu gastronomicznego 
też nie ma. “Ciuchcia” jeździ rzadko, bo jej urucha-
mianie generuje dodatkowe straty, a na dodatek 
pojazd utrudnia ruch na drogach. 
Władze spółki i  władze miasta przekonują, że 
"dzięki CDS zyskaliśmy ogromną promocję 
miasta". Należy jednak zadać pytanie: gdzie są 
wymierne efekty tej promocji? Skoro nie ma po-
prawy w  porównaniu do sytuacji sprzed 10 lat, 
a na dodatek opustoszały też witryny w najbliż-
szym sąsiedztwie produktu turystycznego, który 
prezydent nazywa “strzałem w  dziesiątkę”, takie 
pytanie jest zasadne. Po prostu obiecanych efek-
tów nie widać.

Ile mieliśmy zapłacić?
3 miliony złotych. Tyle miasto miało zainwe-
stować w  nową spółkę, która miałą zająć się 
promocją miasta, wykreować nowy produkt tury-
styczny, tchnąć nowe życie w centrum miasta. Po 
tej pierwszej inwestycji spółka miała utrzymywać 
się sama i sama spłacić kredyt. Taki był plan. 

Ile zapłaciliśmy? 
Po dziesięciu latach okazuje się, że CDS nie był 
strzałem w  dziesiątkę, tylko w  dwudziestkę! 

Właściwie w 20 milionów. Już w pierwszym roku 
działalności przekazano dla CDS pierwszy mi-
lion złotych z  miejskiej kasy! Później były kolej-
ne transze, nawet w  wysokości 1,5 mln na rok 
(w  ostatnich latach zmniejszone do 1 mln rocz-
nie). Dodatkowo gmina Krosno przekazała środki 
na spłatę kredytu zaciągniętego przez Centrum 
Dziedzictwa Szkła (zgodnie z  biznesplanem ten 
kredyt spółka miała spłacić sama). Miasto na 
ten cel przekazało 7,5 mln złotych. Dodatkowe 
środki na urządzenie tarasu i  miejsca pod lokal 
gastronomiczny to 400 tysięcy złotych z  budże-
tu miasta. Ponadto równolegle z  CDS powstał 
“szlak szklanego dziedzictwa”, czyli abstrakcyjne 
instalacje ze szklanymi elementami w  różnych 
częściach miasta (koszt blisko 850.000 złotych). 
W sumie wpompowane w Centrum Dziedzictwa 
Szkła kwoty to już ponad 20 mln złotych w 10 lat. 
Dodatkowym kosztem jest np. pożyczka dla CDS 
z MPGK Krosno. W ten sposób pomagając jednej 
spółce miejskiej, Krosno zamraża środki w drugiej 
spółce. Najwyższa Izba Kontroli po zbadaniu dzia-
łalności krośnieńskich spółek w latach 2009-2014 
stwierdziła, że Centrum Dziedzictwa Szkła nie po-
siada zdolności samodzielnego generowania zy-
sków oraz utrzymania płynności finansowej. Sam 
biznesplan spółki (którym przekonano radnych 
do realizacji inwestycji) został oceniony przez 
NIK, jako oparty na nierealnych założeniach. 

Co innego mogliśmy “kupić”? 
Przy podejmowaniu decyzji o  inwestycji w  CDS 
nikt nie zastanawiał się, czy 23 miliony można 
spożytkować lepiej. Bo tych dodatkowych kosz-
tów miało nie być. Wsparcie przekazywane po-
czątkowo miało być tylko “doraźne”, na zasadzie 
“spółce potrzebny jest ten jeden, jedyniutki mi-
lion, ale dalej to już naprawdę będzie utrzymy-
wać się sama, to już ostatni raz”. Była to wręcz 
modelowa praktyka “gotowania żaby”. Jeżeli 
jednak po 10 latach i  wydaniu dodatkowych 20 
milionów, przekonuje się mieszkańców, że było 
warto zapłacić takie kwoty za wprost niewyobra-
żalną promocję, to może warto zastanowić się ja-
kie inne formy promocji mogły być realizowane 
za 20 milionów?
Pomysł pierwszy z  brzegu: obecnie brakuje pie-
niędzy na nowe trybuny na stadionie. Od lat 
Komisja Sportu apelowała o  inwestycje na tym 
obiekcie. Może mogliśmy mieć to już kilka lat 
temu za sobą, gdyby nie finansowanie CDS? 
Wszak żużel to też wizytówka i promocja miasta.
Inna propozycja? Pamiętacie takie wydarzenia, 
które wspólnie z magistratem realizowali Adrian 
Krzanowski i Alan Bochnak? "Dzień grilla", “Dzień 
specjałów”? Jeśli nie, to przypomnę jaka była 
idea: w  weekendy na krośnieńskim Rynku jest 
zwykle sporo osób, ale chodziło o działanie, któ-
re ożywi "serce miasta" także w tygodniu. W 2016 
roku zorganizowano serię wydarzeń w  środy. 
Zgadniecie przez ile lat można by organizować 
takie kampanie, gdyby zainwestowano w to środ-
ki wpompowane w  CDS przez ostatnie 10 lat? 
Otóż te środy na Rynku moglibyśmy w podobnej 
formie realizować przez prawie 500 lat (słownie: 
pięćset lat). Tak to wygląda. Sporo, nie? Ale popa-
trzmy w  może krótszej perspektywie, bo co bę-
dzie za 500 lat to nie wiadomo. Wiadomo tylko, że 
gdyby Rynek promować przez te 10 lat metodami 
dodatkowych imprez w stylu "dnia grilla" to kosz-
towałoby to nas po prostu 50x taniej niż dopłaty 

do CDS. Czy efekt byłby gorszy? Nie sądzę.
Chcecie inne porównania? Kojarzycie może ta-
kie imprezy jak "Wjazd Króla"? Przy takich nakła-
dach na promocję, jak na CDS, Krosno mogłoby 
mieć w  sezonie wakacyjnym podobne imprezy 
w KAŻDY weekend przez 10 lat. W KAŻDY. To zna-
czy, że w praktyce stragany, pokazy, grupy rekon-
strukcyjne w sezonie letnim byłyby w Krośnie BEZ 
PRZERWY przez całe wakacje, przez 10 lat z rzędu. 
Właśnie to moglibyśmy mieć w  ramach wydat-
ków na promocję miasta zamiast CDS, przy tych 
samych nakładach. W  zasadzie niemożliwe, żeby 
taka skala przedsięwzięcia nie była hitem na mia-
rę europejskiej turystyki. OK, to byłby intensyw-
ny maraton i  tylko latem... to może zaproponuję 
inaczej. Powiedzmy tylko kilka dodatkowych im-
prez latem, jedna w weekend Bożego Ciała, jedna 
przed Bożym Narodzeniem i  jedna w  karnawale 
(np. zakończenie karnawału w Krośnie)... W takiej 
skali moglibyśmy promować miasto imprezami 
przez 20 lat.
To pod warunkiem, że chcielibyśmy wydać 23 
miliony złotych na promocję. Gdybyśmy jednak 
chcieli je wydać na inny cel? Krosno ma nierozwią-
zane problemy komunikacyjne, np. "Zetka" i blo-
kowanie ruchu przez pociągi. Obecnie w budżecie 
gminy brakuje pieniędzy na wkład własny do re-
alizacji tak dużej inwestycji. Widocznie są rzeczy 
ważniejsze i mniej ważne. 

Jak wszyscy wiecie jesteśmy raczej biedni 
niż bogaci...
Wiecie również,  że wszystkie ograniczone 
środki przeznaczamy na leczenie zwierząt 
i  karmę dla nich. Bardzo często musimy 
karmić kociaki drogą karmą specjalistycz-
ną. Z oszczędności często kupujemy więk-
sze opakowania, które wychodzą taniej 
niż saszetki. I stąd nasza ogromna prośba: 
może ktoś z Was dysponuje niepotrzebną 
mu małą lodówką, którą może podarować 
kotom z  kociarni? Nowa kosztuje ponad 
450 złotych 😲
Moglibyśmy bardziej wydajnie gospo-
darować karmą i  nie narażać naszych 
pupilków na zatrucie szybko psującym 
się pokarmem. Możemy naturalnie podje-
chać i odebrać podarowaną lodóweczkę.

Telefon kontaktowy: 
730083793

JAK ZMARNOWAĆ 20 MILIONÓW?

OKIEM PASJONAUTÓW

AUTOR: PIOTR DYMIŃSKI
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W czerwcu większością głosów, na wniosek prezydenta, Rada Miasta Krosna zdecydo-
wała o zawieszeniu dialogu z mieszkańcami prowadzonego w formie budżetu obywa-
telskiego. Równolegle miasto korzysta z dużego projektu, który ma… rozwijać dialog 
społeczny na lini samorząd-obywatele. Na domiar złego, część obrad nad zawiesze-
niem budżetu partycypacyjnego odbyło się niejawnie. Rada Miasta otrzymała wniosek 
o naprawienie sytuacji. 

Brak jawności

Uchwały Nr XLVIII/1363/22 i Nr XLVIII/1364/22 dotyczące zawieszenia budżetu obywa-
telskiego na jeden rok, były w sposób oczywisty procedowane z naruszeniem jawno-
ści. 

Jawność obrad komisji Rady Miasta gwarantuje Art. 61 Konstytucji RP, Art. 11b usta-
wy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz.U.2022.0.559 t.j.), ponadto 
Art. 3 i Art. 18 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U.2022.0.902 t.j.) oraz § 63 Statutu Miasta Krosna. Z mocy Konstytucji i ustaw oby-
watele mają prawo dostępu do posiedzeń komisji Rady Miasta, a obowiązkiem Rady 

Miasta jest ten dostęp zapewnić. W przypadku wymienionych wyżej uchwał zawiesza-
jących budżet obywatelski, tego dostępu nie zapewniono. Komisja obradowała na trzy 
dni przed ogłoszeniem projektów. O  tym, kiedy odbyły się obrady, Radę Miasta po-
informował Pan radny Zdzisław Dudycz, zatem radni głosując na sesji mieli już pełną 
świadomość, że nad uchwałą obradowano niejawnie. Komisja zebrała się 20 czerwca, 
a  projekty uchwał ogłoszono dopiero 23 czerwca. Zatem obywatele dowiedzieli się 
jaki jest projekt uchwały, gdy było już po obradach komisji. Sposób organizacji pracy 
Rady po prostu uniemożliwił dostęp do posiedzenia, chyba, że ktoś ma “wehikuł cza-
su”. W efekcie nie sposób przyjąć, że uchwała była procedowana prawidłowo. Tu warto 
podkreślić, że przedstawiane przez skarbnika i prezydenta powody złożenia projektów 
uchwał były czysto budżetowe, dotyczyły wydatków gminy. Zatem to zaskakujące, że 
projektu nie przekazano do zaopiniowania komisji budżetowo-finansowej. Akurat ta 
komisja na ogół obraduje dzień przed sesją, zatem w jej przypadku mieszkańcy mieliby 
największe szanse, żeby znaleźć czas i śledzić obrady nad kontrowersyjnymi pomysła-
mi. 

Dodatkowo w  nagraniu z  sesji z  dnia 30 czerwca (https://bip.umkrosno.pl/Obrady_
Rady_Miasta_Krosna) brakuje kilku minut dźwięku, właśnie w dyskusji nad tym punk-
tem. Na nagraniu widoczny jest pracownik biura, podchodzący kilka razy w tym czasie, 
możliwe, że wtedy usuwano usterkę “na żywo”, nie wstrzymując obrad. Tym samym, 
podczas obrad nad kontrowersyjnym projektem, nie tylko obrady komisji były niejaw-
ne, ale i  nie zapewniono wymaganej prawem pełnej transmisji obrad. Najwyraźniej 
brak jest procedur pozwalających wstrzymać obrady, do czasu usunięcia usterki. Jest 
to nie pierwsza sytuacja, gdy są problemy z transmisją, zatem można było opracować 
stosowne zasady postępowania. Niestety tym razem problem nie pojawił się podczas 
dyskusji “w sprawach różnych”, tylko podczas debaty nad bardzo kontrowersyjnym pro-
jektem. Transmisja i nagranie obrad są wymogiem ustawowym wynikającym z Art. 20 
o samorządzie gminnym. Obrady nie transmitowane i nie nagrane, to nic innego, jak 
naruszenie prawa. 

Sprawa jest poważna. W  demokratycznym państwie prawa i  społeczeństwie obywa-
telskim jawność jest podstawą działania władz publicznych. Dopuszczenie by obrady 
komisji odbywały się przed ogłoszeniem projektów, a  transmisje i nagrania były bez 
głosu, oznacza brak jawności. Coś takiego nie może być traktowane jako dopuszczalne 
działanie, bo to oznaczałoby, że jawność będzie “wybiórcza”, aż w końcu zniknie cał-
kiem. 

Jaki jest prawdziwy powód?

W treści uchwały XLVIII/1363/22 podano też nieprawdziwą informację, że uchwała po-
dejmowana jest w związku z działaniami podejmowanymi w związku z pomocą obywa-
telom Ukrainy. Tymczasem prawdziwym powodem jest chęć zaoszczędzenia środków 
na wydatki bieżące. Takie działanie jest moim zdaniem bardzo wątpliwe. W  dyskusji 
nikt nie wykazał jakie rozwiązanie prawne, jaka interpretacja przepisów, miałaby to 
umożliwiać. Co więcej, radca prawny odpowiadając na pytania radnych, a dotyczące 
zawiłości przedstawionych projektów nie był konkretny, ani nie wskazywał podstaw 
prawnych zastosowanych rozwiązań. Powiedział np: “To jest skomplikowane, ale tak 
można”. Bardzo trudno jest to uznać za jasny dla obywateli proces podejmowania de-
cyzji. Co do meritum, zadajmy sobie pytanie: czy można podjąć uchwałę w związku 
z budową mostu, a następnie na jej podstawie nie budować mostu, tylko postawić po-
mnik Szczęśliwego Mieszkańca? Myślę, że nie można. A można napisać, że uchwała po-
dejmowana jest w związku z działaniami na rzecz pomocy dzieciom uciekającym przed 
wojną, a naprawdę wydać pieniądze na paliwo do kosiarki i wynagrodzenia w samo-
rządzie? Nie ukrywam, że i w tym przypadku mam poważne wątpliwości. Uprzedzając, 
odpowiedź: “to jest skomplikowane, ale tak można”, wcale nie rozwiewa moich obaw. 

Dialog z obywatelami, czy jednak nie za bardzo?

Budżet obywatelski nie jest formą odbierania środków gminie. Budżet obywatelski jest 
konsultacją wydatków gminy, a dotyczy zaledwie 0,5% wydatków. To forma aktywizacji 
mieszkańców, budowania społeczeństwa obywatelskiego. Zadania gminy to zaspoka-
janie wspólnych potrzeb mieszkańców, natomiast ustawa o samorządzie gminnym (Art. 
5a) wprowadza obowiązek konsultowania 0,5% wydatków na ten cel. Próba decydowa-
nia o tej części budżetu bez konsultacji, na zasadzie że “władza wie lepiej”, to zaprze-
czenie zasad partnerstwa i uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy w gminie.

Niestety takie ograniczenie dialogu z obywatelami stoi w sprzeczności z zasadą party-
cypacji społecznej, którą Krosno chlubi się w ramach projektu „Kreujemy + Rozwijamy + 
Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”. Wartość dofinan-
sowania projektu to 15 328 498,86 PLN, w tym na rozwój partycypacji obywatelskiej, 
która jest obecnie dławiona drugą ręką. 

Jak to naprawić?

Fakt, że uchwały zaprzeczające idei dialogu z obywatelami, procedowano z narusze-
niem konstytucyjnej zasady jawności, tylko pogarsza odbiór całej sytuacji. Dlatego 
zawnioskowałem do Rady Miasta Krosna o  niezwłoczne działanie i  usunięcie wyrzą-
dzonych szkód. Jak to zrobić? Rada Miasta Krosna posiada kompetencje zarówno do 
uchylenia wspomnianych uchwał oraz kompetencje do obradowania na sesji nadzwy-
czajnej. Nie ma prawnych przeszkód by ¼ radnych zwróciła się o zwołanie nadzwyczaj-
nej sesji, na której te dwie kontrowersyjne i niejawnie procedowane uchwały zostaną 
odesłane w niebyt. Dzięki temu Krosno zdążyłoby jeszcze przeprowadzić konsultacje 
budżetu obywatelskiego. 

Jawność i dialog, czy stare 
“władza wie lepiej”?

AUTOR: PIOTR DYMIŃSKI

SPONSORZY FUNDACJI
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Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo 
do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo 
do RODZINY. To idea przyświecająca interpelacji i zapy-
tań radnych, a zarazem kwintesencją jej misji. 

1 lipca oficjalnie otworzono Dziecięcy Ośrodek Wsparcia 
w Krośnie! To wielkie wydarzenie dla Fundacji. Sytuacja 
na Świecie sprawiła, że Ośrodek stał się międzynarodo-
wy, chociaż początkowo nie było takich planów. 
Nie myśleliśmy o  tym, ale w  momencie gdy wiedzie-
liśmy, że jadą do nas dzieci, w  tym z  niepełnospraw-
nościami, to wiedzieliśmy, że trzeba się zaopiekować 
- mówi Jadwiga Jagieło z  Fundacji Wielkie Serce Dla 
Dzieci. 
W  DOM-u, bo tak nazwano ośrodek, niesie pomoc 
głównie dla dzieci z pieczy zastępczej i rodzin adopcyj-
nych. 
Doświadczenie pokazuje, że trzeba patrzeć szeroko, 
wsparcie u nas otrzyma każde dziecko, które tego po-
trzebuje i  każda rodzina. Rodziny w  kryzysie, rodziny 
zastępcze, ale też zwykłe rodziny, które borykają się 
z problemami - podkreśla Jadwiga Jagieło. 

Oferta pomocy jest naprawdę szeroka. W  DOM-u  do-
stępny jest psycholog, psychoterapeuta, a  także psy-
cholog w języku ukraińskim. 
Mamy zespół osób do pracy z osobami z traumą - za-
znacza Jadwiga Jagieło. 

W DOM-u organizowane są warsztaty i grupy wsparcia. 
Jest też świetlica, gdzie organizowana jest “mozaika 
pokoleń”. Zapraszani są seniorzy, którzy dzielą się swo-
im doświadczeniem z młodszym pokoleniem. 

Drzwi do Fundacji są otwarte. - Zawsze można zadzwo-
nić, zaglądnąć. Zapraszamy ludzi z dobrym sercem do 
wspierania naszych działań - mówi Jadwiga Jagieło. 

Ośrodek znajdziecie w  Krośnie, ul. Bohaterów 
Westerpaltte 18A, a  więcej informacji i  kontakt do 
Fundacji na stronie internetowej https://fundacja-
wielkieserce.org/ 

Przed nami kolejna podwyżka cen biletów MKS w Krośnie. 
Jej wprowadzenie zaplanowano na 1 września, tłuma-
cząc to wzrostem kosztów, w  szczególności cen paliwa. 
Dodatkowo skończył się okres gwarancji na nowoczesne 
autobusy, czego w uzasadnieniu już nie ujęto. 

Rada Miasta Krosna zdecydowała o  wzroście cen kieru-
jąc się informacjami o  rosnących kosztach w  miejskiej 
Komunikacji Samochodowej. Projekt przyjęto niemal jed-
nomyślnie, 19 głosami “za”. 

W  uzasadnieniu uchwały napisano, że przyczyną jest 
głównie wzrost cen oleju napędowego, który stanowi zna-
czący koszt funkcjonowania komunikacji. 

Jak poinformowano, w  chwili obecnej cena netto oleju 
napędowego dostępnego dla Spółki MKS jest wyższa od 
ceny stosowanej w styczniu br. aż o 48,5 %. Przekłada się to 
bezpośrednio na wzrost kosztów realizacji 1 wozokilome-
tra (praca kierowcy + paliwo), który w styczniu br. wynosił 
2,91 zł netto, a przy obecnej cenie paliwa kształtuje się na 
poziomie 3,49 zł netto (+20%).

Skutki przedstawiono w uzasadnieniu: “Powyższe skutku-
je tym, że zaplanowany do wykonania w 2022 r. rozkład 
jazdy, który zakłada pracę przewozową na poziomie 1 660 
000 km spowoduje wzrost kosztów usług kierowców o ok. 
920 000 zł netto.
W  tej sytuacji, w  celu choć częściowego zmniejszenia 
kosztów działalności, należy wprowadzić podwyżkę cen 
biletów. Zakładając, że liczba pasażerów nie ulegnie zmia-
nie, przyjęcie uchwały skutkować będzie zwiększeniem 
wpływów ze sprzedaży biletów o 200 000 zł, w okresie od 
września do grudnia 2022 roku, a tym samym większym 
pokryciem kosztów wykonywania komunikacji miejskiej”. 

Projekt zakłada podwyżkę cen biletów jednorazowych: 
normalnych o 0,60 zł, ulgowych o 0,30 zł, podwyżkę cen 
biletów miesięcznych: normalnych o  8,00 zł, ulgowych 
o 4,00 zł i podwyżkę cen biletów dziennych: normalnych 
o  1,50 zł, ulgowych o  1,00 zł. Wzrośnie też cena biletu 

przesiadkowego, odpowiednio o 80 gr normalny i 40 gr 
ulgowy. 

W dyskusji zwracano uwagę na problemy z trzymaniem 
się rozkładu jazdy. Radny Kazimierz Mazur dodał też, żeby 
zwracać uwagę kierowcom, żeby nie rozmawiali w czasie 
jazdy przez telefon - Myślę, że to nie jest kontakt z dyspo-
zytorem. To stwarza zagrożenie - mówił radny Mazur. 
Wyjaśniono, że wcześniejsze odjazdy z przystanków nadal 
się zdarzają, ale dyspozytor ma na to reagować. 

W dyskusji poinformowano też, że na nowoczesne auto-
busy hybrydowe skończył się okres gwarancji, w efekcie 
na wzrost kosztów spółki wpływają wysokie koszty napra-
wa zaawansowanych technologicznie maszyn. 
Bilet dzienny jest opłacalny, jeżeli uda się przejechać trzy 
razy. Jednak czasem nie udaje się nawet tego wyjeździć, bo 
brakuje połączeń - komentuje Gaba z Fundacji Pasjonauci 

- Podobnie opłacalny jest bilet “przesiadkowy”, o ile uda się 
znaleźć dogodną przesiadkę. Ja czasem z niego korzystam, 
ale mam wrażenie, że jestem wyjątkiem - dodaje Gaba. 
Wzrost kosztów paliwa to czas, który może sprzyjać komu-
nikacji zbiorowej. W Krośnie i okolicy praktycznie wszyscy 
poruszają się własnymi samochodami. Ich też dotyka wzrost 
cen. To sytuacja, w której atrakcyjny rozkład jazdy i konku-
rencyjne ceny ze strony przewoźnika, mogą zachęcić do 
przesiadki na autobus. Aktualnie autobusy MKS wożą głów-
nie powietrze, a nie pasażerów - komentuje Piotr Dymiński 
z  Fundacji Pasjonauci. Zwraca uwagę na przedstawione 
w uzasadnieniu wyliczenia. Zgodnie z informacją MKS koszt 
wozokilometra wzrósł o 58 gr. To oznacza, że na trasie 5 km, 
przewożąc 5 osób, podwyżka cen o 60 gr. wystarczy do po-
krycia dodatkowych kosztów, bo da aż dodatkowe 3 złote!  
Nowe autobusy Volvo mają jednak 27 samych miejsc siedzą-
cych. Gdyby nie podnosić cen biletów, tylko podjąć działa-
nia, które zachęcą dodatkowe 5 osób do skorzystania z MKS 
na takiej trasie, to wpływy wzrosłyby o  14 zł. Oczywiście 
chodzi o  osoby, które nie korzystają z  ulg, a  obecnie nie 
korzystają też z MKS, bo po prostu wybierają własne auto. 
- Krośnieńskie autobusy nie są przepełnione, wzrostu wpły-
wów można szukać w zwiększaniu liczby pasażerów, chyba, 
że nie chodzi o oficjalnie podawany koszt “wozokilometra”, 
tylko problemy z usterkami i kosztami napraw, o których po-
wiedziano na sesji - dodaje Piotr Dymiński. 

DOM JUŻ OTWARTY

NGO-NAUCI

AUTOR: PIOTR DYMIŃSKI

JESZCZE DROŻEJ W MKS

NGO-NAUCI

AUTOR: PIOTR DYMIŃSKI

Numery rachunków:
BNP Paribas Bank Polska S.A., Krosno

SWIFT: PPABPLPK
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PL 24 1600 1462 1807 6416 7000 0007  - - waluta EUR



8 Projekt „NGO-nauci” fi nansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021-2030

że ktoś będzie wymagał od Ciebie ze-
zwolenia na posiadanie w  domu kota. 
Natomiast, mamy nadzieję, że wpisanie 
kota do bazy IGO otworzy drzwi do zmian 
w  Ustawie o  Ochronie Zwierząt i  że wy-
raźnie zostanie tam powiedziane, że kot 
domowy, to zwierzę domowe i  opiekun 
nie ma prawa wypuszczać go na zewnątrz 
bez nadzoru. 

W ostatnim dniu czerwca, podczas uroczystej 
części Sesji Rady Miasta Krosna, wręczono 
Nagrody Prezydenta Miasta Krosna w  dzie-
dzinie kultury i  sportu. W  szczególny sposób 
wyróżniono Czesława Nowaka, historyka 
zasłużonego dla naszego miasta. Wśród na-
grodzonych sportowców jest reprezentantka 
naszej Fundacji. Równocześnie w Krośnie na-
dal nie wiadomo którzy urzędnicy są wynagra-
dzani i za co. 

Wręczenie nagród to efekt 19. edycji konkur-
su w  dziedzinie kultury i  15., podczas której 
wyróżniono sportowców. wręczenie nagród 
odbywało się publicznie, znane są nie tylko 
nazwiska nagrodzonych, ale i  uzasadnienie 
przyznania nagród. W  Biuletynie Informacji 
Publicznej opublikowano także ich wysokość, 
przypisaną do każdego nazwiska. 

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna w dzie-
dzinie kultury przyznawana jest osobom 
związanym ze środowiskiem naszego miasta, 
za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz 
wyróżniające się dokonania na rzecz upo-
wszechniania kultury i  ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Nagroda wręczana jest już po 
raz 19. 
Na wniosek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, 
której przewodniczy Pani Anna Dubiel za ca-
łokształt działalności nagrodę otrzymuje Pan 
Czesław Nowak.

Czesław Nowak – historyk, wiceprezes 
Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego. 
Od 38 lat zajmuje się historią konspiracji nie-
podległościowej na Podkarpaciu w  latach 
1939-1989. Praca ta zaowocowała zgromadze-
niem cennego archiwum, wieloma publika-
cjami, przygotowaniem sesji naukowych oraz 
wystaw historycznych. 
Do najważniejszych sesji naukowych należy 
zaliczyć konferencję „Krosno i  powiat kro-
śnieński w  latach 1944-1956”, efektem której 
była trzytomowa publikacja. 
Jako autor, redaktor lub współredaktor opra-
cowań i ponad 70 referatów i artykułów 
w  prasie regionalnej Pan Czesław Nowak 
zaangażowany był w  działalność na rzecz 
krzewienia postaw patriotycznych oraz 
upowszechnianie wiedzy historycznej. 
Do jego najistotniejszych opracowań zali-
czyć można album „Dokumenty królewskie 
dla miasta Krosna”, który jest szczególnym 

wydawnictwem w  skali kraju. W  albumie za-
prezentowano przetłumaczony zbiór doku-
mentów wydanych przez władców Polski dla 
Królewskiego Miasta Krosna. Przygotowanie 
albumu poprzedziła konserwacja 
55 dokumentów królewskich z  okresu 
I Rzeczypospolitej. 
W  dorobku Pana Czesława Nowaka znajdują 
się wydawnictwa o tematyce niepodległościo-
wej. Zwieńczeniem badań nad czasami dru-
giej wojny światowej 
i  początkami okresu komunistycznego w  re-
gionie jest publikacja „Uczestnicy konspiracji 
niepodległościowej na Podkarpaciu w  latach 
1939-1956”.
Pan Czesław Nowak w  szczególny sposób 
przyczynił się do upamiętnień oficerów 
i  policjantów pochodzących z  Podkarpacia, 
zamordowanych w 1940 r. przez NKWD. Przy 
Jego współudziale pamiątkową tablicę odsło-
nięto m.in. w Bazylice Kolegiackiej w Krośnie.
Dla mieszkańców Krosna szczególnie cenna 
jest działalność Pana Nowaka 
w  latach 2009-2011 w  Powiatowym Klubie 
Historycznym im. Armii Krajowej, skupiającym 
uczniów i nauczycieli z krośnieńskich szkół. Na 
bazie tego klubu powstało 8 szkolnych klu-
bów działających do dzisiaj. 
Pan Czesław Nowak był pomysłodawcą i reali-
zatorem cyklicznego konkursu dla szkół do-
tyczącego historii Krosna i  regionu. 15 edycji 
konkursu pozwoliło młodzieży zgłębić historię 
swoich „małych ojczyzn”.
Praca Pana Nowaka przyczyniała się do sze-
rzenia wiedzy historycznej, wartości patrio-
tycznych i  ochrony dziedzictwa kulturowego 
regionu. Za swoje dokonania odznaczony zo-
stał: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Pro 
Memoria”, nagrodą Marszałka Województwa 
Podkarpackiego za całokształt działalności 
w kulturze 
oraz brązowym medalem „Gloria Artis”.

Nagrody i  wyróżnienia za wysokie wyniki 
osiągane w  międzynarodowym lub kra-
jowym współzawodnictwie sportowym 
przyznawane są na podstawie uchwały Nr 
XXVII/532/16 Rady Miasta Krosna z  dnia 31 
maja 2016 r. Nagrody przyznawane są zawod-
nikom, trenerom lub osobom działającym na 
rzecz sportu na terenie miasta Krosna. O przy-
znanie nagród wnioskują kluby sportowe. 
Za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane 
w 2021 r. nagrody otrzymują:

Aleks Łączak (Krośnieński Klub Kyokushin 
Karate) Za zdobycie II miejsca w kategorii Kata 
w 34. Wagowych Mistrzostwach Europy Karate 
Kyokushin Juniorów i  Seniorów, III miejsca 
w kategorii Kata 
w  Mistrzostwach Polski Kyokushin PZK 
Młodzieżowców i Juniorów oraz 
III miejsca w  kategorii Kata w  Pucharze 
Białorusi. 

Izabela Mielech (Krośnieński Klub 
Kyokushin Karate) Za zdobycie III miej-
sca w  kategorii Kumite w  34. Wagowych 
Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin 
Juniorów i Seniorów.

Anna Bednarz (Uczniowski Klub Sportowy 
„Piętnastka”)
Za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski 
Kadetów w Judo, III miejsca 
w  Pucharze Europy Kadetów w  Judo oraz IX 
miejsca w  Mistrzostwach Europy Kadetów 
w Judo. (W imieniu Pani Anny nagrodę odbie-
rze tata - Pan Marcin Bednarz) 

Filip Bęben (Uczniowski Klub Sportowy 
„Piętnastka”)
Za zdobycie V miejsca w Mistrzostwach Polski 
Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo, I miej-
sca w Pucharze Polski w Judo w Gdyni oraz III 
miejsca w Pucharze Polski w Judo w Piasecznie.

Mirosław Nowicki (Uczniowski Klub 
Sportowy „Piętnastka”)
Za zasługi na rzecz upowszechniania sportu 
oraz osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych przez wychowanków: Annę Bednarz, 
Marię Łętkowską 
i Filipa Bębna.

Oliwia Ziewalicz (Uczniowski Klub Sportowy 
Skorpion Judo Krosno)
Za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski 
Juniorek i  Juniorów Młodszych w  Judo oraz 
I miejsca w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów 
Młodszych 
w Judo w Bytomiu i Piasecznie.

Izabela Gajewska (Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy Husaria) 
Za zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Strzelectwie Sportowym w kon-
kurencji KSP 3x20.

Tomasz Jerzak (Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy Husaria)
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
przez wychowankę Izabelę Gajewską.

 Joanna Hanus (Fundacja Pasjonauci) 
Za zdobycie I miejsca w kategorii osób niepeł-
nosprawnych w Mistrzostwach Europy Nordic 
Walking, I  miejsca w  Otwartych Górskich 
Mistrzostwach Polski Nordic Walking oraz II 
miejsca w Pucharze Polski Nordic Walking.

Michał Słowik (Krośnieński Klub 
Koszykówki MOSiR) Za zdobycie III miej-
sca w  Podkarpackiej Lidze Młodzików 
w Koszykówce
U13 oraz powołanie na Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży w Koszykówce
Chłopców.

Anna Skrzypczyk (Klub Sportowy Karpaty 
MOSiR Krosno) Za reprezentowanie Klubu 
Sportowego Karpaty MOSiR Krosno w I Lidze
Podkarpackiej oraz powołanie przez Polski 
Związek Piłki Nożnej 
na zgrupowanie Reprezentacji Polski WU15 
w Piasecznie i Wałbrzychu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy! 

A co z urzędnikami?
24 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź na zapy-
tanie dotyczące nagród przyznanych pracow-
nikom Urzędu Miasta w tym roku. Zapytaliśmy 
o  łączną kwotę nagród, o  wskazanie którzy 
pracownicy byli nagrodzeni oraz jakie są uza-
sadnienia nagród. 
 Łącznie na nagrody w Urzędzie Miasta w tym 
roku wydano 47.243,15 zł. Nagrodzono 34 oso-
by, jednak Sekretarz Miasta nie wskazał kogo. 
Wymieniono jedynie wydziały, których pra-
cownicy dostali nagrody oraz ile osób nagro-
dzono w danym wydziale. Nie do końca o to 
chodziło w  pytaniu. W  efekcie wymienione 
uzasadnienia nagród także nie są przypisane 
do konkretnych osób. Nie są nawet przypisa-
ne do wydziałów. Tym bardziej nie wiadomo 
kto nagrodę dostał za wykonanie dodatkowej 
pracy ponad swoje obowiązki służbowe, a kto 
za szczególne zaangażowanie w swoją pracę. 
Podanych powodów przyznania nagród jest 
zresztą zaledwie 10, co oznacza, że część pra-
cowników dostawało nagrody za to samo. 
Nagrody dla zasłużonych ludzi kultury, spor-
towców, nauczycieli, najlepszych uczniów, są 
w  pewni jawne, te osoby stawia się za wzór. 
Wyróżnia się je w  społeczeństwie, honoruje 
publicznie ich osiągnięcia. Tylko najlepsi urzęd-
nicy w  Krośnie nadal pozostają całkowicie 
anonimowi, niedocenieni. Skromni, cisi, wy-
konujący pracę wykraczającą poza zakres ich 
obowiązków. Nigdy nie nagradzani publicznie 
za to, co dla nas robią. Nieraz nawet osoby z są-
siedniego pokoju nie wiedzą, czym i  jak bar-
dzo zasłużyliście! Przyjmijcie zatem tutaj nasze 
podziękowania za wasze zaangażowanie! 
Jesteśmy przekonani, że są to podziękowania 
w imieniu wszystkich mieszkańców! 

Inwazyjny Gatunek Obcy może kojarzyć 
się z zielonym stworkiem, który przyleciał 
śmiesznym obiektem latającym i  chce 
zaanektować Ziemię. Nic więc dziwnego, 
że (niektórych) właścicieli kotów zaniepo-
koiło wpisanie kota domowego do bazy 
inwazyjnych gatunków obcych Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN.

Nie martw się. Nie oznacza to, że Twój 
“Mruczuś” wstanie z  wygodnej kanapy, 
przywdzieje zbroję i  dzierżąc w  łapce 
karabin (albo wędkę) wyruszy na wojnę 
o  przejęcie przez koty władzy nad świa-
tem (chociaż patrząc na to, co dzieje się 
na świecie, może to nie byłoby takie złe). 
Chociaż, poniekąd taką władzę ma. Jest 
drapieżnikiem, który wspierany przez 
człowieka jedzeniem i opieką medyczną, 
może bez większych przeszkód uprawiać 
swoje hobby, jakim jest polowanie, rów-
nież na ssaki i ptaki objęte ochroną gatun-
kową. To właśnie z tego powodu, Mruczki 
zostały uznane za Inwazyjny Gatunek 
Obcy. Nie są one, i  nigdy nie były natu-
ralną częścią środowiska przyrodniczego 
a ze swoimi dzikimi przodkami nie mają 

już wiele wspólnego. 

Inwazyjny gatunek obcy oznacza ga-
tunek obcy, którego wprowadzenie 
lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak 
stwierdzono – bioróżnorodności i powią-
zanym usługom ekosystemowym lub 
oddziałuje na nie w niepożądany sposób. 
Nic więc dziwnego, że kot domowy udo-
mowiony na Bliskim Wschodzie, będący 
z człowiekiem od 10 000 lat i  to właśnie 
razem z  nim rozprzestrzeniający się po 
świecie jest na terenie Polski i  Europy 
uznany jako obcy. A dlaczego inwazyjny? 
Według IOP PAN kot domowy powinien 
być zaliczany w naszym kraju do inwazyj-
nych gatunków obcych ponieważ istnieją 
jednoznaczne dowody naukowe na ne-
gatywny wpływ kota domowego na ro-
dzimą różnorodność biologiczną. 

TAK - Kot jest inwazyjnym gatunkiem ob-
cym
NIE - nie występuje w  'wykazach inwa-
zyjnych gatunków obcych stwarzających 
zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej”
TAK - mają do niego zastosowanie 

przepisy dotyczące wszystkich gatunków 
obcych: zakaz wprowadzania do środowi-
ska i przemieszczania
NIE - nie dotyczą go przepisy jak: zakaz 
przetrzymywania, zakaz hodowli
NIE - nie trzeba mieć zezwolenia na posia-
danie kota

Podsumowując, nie musisz się obawiać, 

WRĘCZONO NAGRODY W DZIEDZINACH 
KULTURY I SPORTU

“KOCIA AFERA” Z OBCYMI 
W TLE. 

NGO-NAUCI

KOTOSFERA
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