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66-600 Krosno Odrzańskie
odpowiadając na petycję w sprawie postawienia pomnika patronce miasta św. Jadwidze Śląskiej w centralnym
miejscu górnej części miasta tj. tzw. „szachownicy” informuję, co następuje.
Petycja została wniesiona zarówno do Burmistrza, jak i Rady Miejskiej. Zgodnie z kompetencjami
organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Burmistrz. Nie mniej jednak Państwa pomysł został przedstawiony
na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej w dniu 30 czerwca br., podczas
którego dyskutowano nad ideą oraz ewentualnym miejscem usytuowania pomnika. Członkowie Komisji
pozytywnie odnieśli się do koncepcji tego przedsięwzięcia, sugerując, że odpowiednim miejscem usytuowania
pomnika będzie dolna część miasta.
Proponowane w petycji miejsce postawienia pomnika objęte jest przedsięwzięciem w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego
wzdłuż ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim do skrzyżowania z ul. Kościuszki (centrum miasta, wzdłuż DK29).
Projekt został uzgodniony i zatwierdzony przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej
Górze. Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w dniu 22 lipca 2021 r. i pozytywnie zaopiniowany
przez instytucję finansującą – w rezultacie Gmina otrzymała środki finansowe na wnioskowane zadanie. W dniu
22 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Obecnie trwa postępowanie przetargowe.
Zważając na powyższe nie ma zatem możliwości jakichkolwiek dodatkowych zmian w zatwierdzonym
wieloetapowo przedsięwzięciu obejmującym „szachownicę”, jako miejsce docelowe pomnika św. Jadwigi Śląskiej
do czasu realizacji i odbioru inwestycji.
Doceniając Państwa starania mające na celu pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, dobro publiczne,
uhonorowanie patronki Krosna Odrzańskiego, a także dbałość o nasze dziedzictwo kulturowe, w dniu
30 czerwca 2022 r. Gmina Krosno Odrzańskie złożyła wniosek w ramach VI edycji konkursu grantowego „Moja
Mała Ojczyzna” – organizowanego przez Fundację BGK o dofinansowanie pomnika. Wniosek uwzględnia
postawienie pomnika na skwerze przy kościele św. Jadwigi Śląskiej. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia
konkursu i uzyskaniu dofinansowania planujemy włączenie przedstawiciela grupy inicjatywnej w działania
związane z wyborem koncepcji pomnika, doborem materiału uzgodnionego uprzednio z Lubuskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, a także zaangażowanie w ceremonię odsłonięcia i kampanię
promocyjno-informacyjną. Zamierzamy również zorganizować uroczyste zakończenie projektu połączone z mszą
świętą, poświęceniem pomnika oraz inscenizacją słowno-muzyczną poświęconą patronce Krosna Odrzańskiego.
Maksymalna wartość dofinansowania, którą możemy otrzymać wynosi 30 000,00 zł, natomiast
ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 września 2022 r.
W przypadku nieotrzymania dofinansowania w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna” Gmina
Krosno Odrzańskie będzie poszukiwała innych zewnętrznych źródeł finansowania, ze względu na ograniczone
możliwości finansowe budżetu.
Ponadto informuję, że Pana petycja, zgodnie z ustawą o petycjach, została opublikowana na stronie
www.bip.krosnoodrzanskie.pl
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