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WPROWADZENIE 

 

 
 Na terenie Gminy Krosno Odrzańskie działa wiele stowarzyszeń i organizacji, 

zarówno o zasięgu ogólnokrajowym jak też lokalnym. Prezentowany informator o 

organizacjach pozarządowych został opracowany na podstawie materiałów, które są 

wynikiem odpowiedzi na skierowane do poszczególnych organizacji i stowarzyszeń 

ankiety. Ich powstanie, rozwój, formy i dziedziny pracy są różne. Łączy je jedno – 

praca na rzecz społeczności lokalnej. 

 Informator organizacji pozarządowych w Gminie Krosno Odrzańskie ma 

przybliżyć ich liderom i członkom działania poszczególnych stowarzyszeń, a 

mieszkańcom dać pogląd o skali działania organizacji pozarządowych w lokalnej 

społeczności. 

 Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z oferty przygotowanej przez 

krośnieńskie organizacje pozarządowe. 
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ZZWWIIĄĄZZEEKK  IINNWWAALLIIDDÓÓWW  WWOOJJEENNNNYYCCHH  RRPP  

OODDDDZZIIAAŁŁ  KKRROOSSNNOO  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIEE  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 1 9 

(po II Wojnie Światowej reaktywowany dwukrotnie) 

 

Siedziba: ul. Poznańska 42 

Telefon (domowy): 383 52 79 

Prezes:  

 

GŁÓWNE CELE:  

 kontynuowanie tradycji patriotycznych – kombatanckich, 

 popularyzowanie w społeczeństwie rangi inwalidztwa wojennego nabytego w 

służbie Ojczyźnie, 

 szczególna troska o bardziej poszkodowanych, będących w gorszych 

warunkach zdrowotno-materialnych. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz państwowych, 

samorządowych, organizacji społecznych i służby zdrowia, 

 organizowanie dorocznych spotkań wszystkich członków Związku wraz z 

opiekunami osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie działalności socjalnej w drodze zapomóg finansowych i 

rzeczowych np. zakupu opału z dostawą, 

 ścisłe przestrzeganie terminów pełnienia ustalonych dyżurów w biurze 

Związku w pierwsze i ostatnie piątki miesiąca, co umożliwia członkom kontakty 

osobiste w razie potrzeby. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

Nie występują rezygnacje z przynależności w naszym oddziale Związku. 
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PPOOLLSSKKII  ZZWWIIĄĄZZEEKK  

  EEMMEERRYYTTÓÓWW,,  RREENNCCIISSTTÓÓWW  II  IINNWWAALLIIDDÓÓWW  

ZZAARRZZĄĄDD  RREEJJOONNOOWWYY  WW  KKRROOŚŚNNIIEE  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 4 8 

 

Siedziba: ul. Pułaskiego 3 

Telefon: (068) 383 50 85 

Prezes: Eligiusz Lodziński 

 

GŁÓWNE CELE: 

 poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz 

aktywne uczestnictwo w życiu miejscowej społeczności, 

 organizowanie życia kulturalnego, 

 reprezentowanie interesów członków Związku wobec organów władzy, 

administracji publicznej i samorządowej. 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

 prowadzenie działalności charytatywnej i udzielanie pomocy członkom Związku w 

sprawach socjalno-bytowych, 

 tworzenie funduszy na cele socjalno-bytowe, 

 prowadzenie związkowej kasy pogrzebowej oraz zapomogowo-pożyczkowej, 

 wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków  i form, celem informowania 

społeczeństwa o problemach emerytów, rencistów i inwalidów, 

 współdziałanie z miejscowymi organami władzy i administracji, a także innymi 

organizacjami pozarządowymi celem pełnej realizacji zadań statutowych, 

 organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, 

 prowadzenie wypożyczalni sprzętu ortopedycznego, 

 rozdział leków z darów, 

 wydawanie ulgowych biletów PKP, 

 uzyskiwanie dotacji, darowizn, zapisów, subsydiów i subwencji 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 integracja miejscowego środowiska emerytów, rencistów i inwalidów, 

 rozszerzenie działalności na okoliczne gminy Dąbie, Cybinkę, Bobrowice i 

Maszewo. 
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ZZWWIIĄĄZZEEKK  KKOOMMBBAATTAANNTTÓÓWW  

RRZZEECCZZPPOOSSPPOOLLIITTEEJJ  PPOOLLSSKKIIEEJJ  

II  BBYYŁŁYYCCHH  WWIIĘĘŹŹNNIIÓÓWW  PPOOLLIITTYYCCZZNNYYCCHH  

  WW  KKRROOŚŚNNIIEE  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 4 9 

 

Siedziba: ul. Poznańska 42 

Biuro czynne w 1 i 2 czwartek miesiąca w godzinach od 10.00 do 13.00  

Prezes: Eugeniusz Rawa 

 

GŁÓWNE CELE:  

 kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie 

warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych 

interesów narodu i państwa; 

 otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz 

osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych; 

 popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk 

niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu 

patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie; 

 czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie 

więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość; 

 reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji 

państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona 

godności i honoru członków Związku; 

 działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej; 

 umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą. 

 

FORMY PRACY: 

 udział członków w życiu związkowym kół i środowisk; 

 inspirowanie, organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy członkom, 

współdziałanie z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą 

i zdrowotną; 

 działanie na rzecz środowiska kombatanckiego; 

 przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii w sprawach 

swych członków; 

 realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza 

kombatanckimi w kraju i za granicą; 

 organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach, sesjach i konferencjach 

związanych z walkami o niepodległość; 

 gromadzenie materiałów historycznych, ich upowszechnianie i popularyzowanie; 

 współpraca z wojskiem, związkami harcerstwa, szkołami i innymi placówkami 

oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, zwłaszcza w patriotycznym 

wychowaniu młodzieży, w upamiętnianiu miejsc walki i męczeństwa, 

sprawowanie opieki nad grobami poległych i zmarłych kombatantów; 
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 informowanie opinii publicznej, władz państwowych i samorządowych o 

problemach kombatanckich i działalności Związku; 

 prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i gospodarczej. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 Komisja d/s współpracy z młodzieżą zorganizowała i przeprowadziła spotkania z 

żołnierzami służby zasadniczej, kadrą zawodową, przedpoborowymi i 

poborowymi. Młodzieżą przebywającą na zgrupowaniach ZHP i OHP oraz 

uczniami szkół. 

 Komisja historyczna zebrała niezbędne materiały na podstawie których odtworzyła 

kronikę kombatancką Koła, uporządkowała i przekazała Dyrekcji krośnieńskiego 

Liceum Ogólnokształcącego zbiór dokumentów historycznych do uzupełnienia 

eksponatów w Izbie Pamięci 

 Komisja Socjalno-Bytowa rozpatrywała i opiniowała wnioski o zapomogi 

pieniężne dla członków Koła, będących w trudnej sytuacji życiowej 

 Komisja Odznaczeniowa rozpatrzyła i przygotowała wnioski o przyznanie 

zaległych orderów, wyegzekwowała mianowanie na wyższe stopnie podoficerskie, 

chorążych i oficerskie 

 Podejmowano działania na rzecz miasta i środowiska wiejskiego. Wszędzie tam, 

gdzie decydowano o sprawach mających znaczenie ogólnogospodarcze, 

wychowawcze czy polityczne, byli kombatanci, współuczestnicząc w 

rozwiązywaniu występujących problemów. 
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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW  

ZZIIEEMMII  KKRROOŚŚNNIIEEŃŃSSKKIIEEJJ  
   
 

R O K   Z A Ł O Ż E N  I A  1 9 5 8 

 
 

Telefon:  (068) 383 50 26 

Prezes:    Zdzisław Paduszyński (601 723 611) 
 

GŁÓWNE CELE: 

Stowarzyszenie społeczno-kulturalne, działające na rzecz miasta, gminy, regionu. 

Podejmuje inicjatywy integrujące lokalne środowisko. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 pomysłodawca uczczenia 1000-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Krośnie 

Odrz. w Kronikach Thietmara, 

 uruchomienie zegara na wieży kościoła pw. NMP w Krośnie Odrz., 

 posadowienie kamieni oznaczających 15 południk (okolice Lubogoszczy i 

Brzózki), 

 oznakowanie grodzisk i wykopalisk archeologicznych, 

 ścisła współpraca z Biblioteką Miejską i uczestnictwo w imprezach przez nią 

organizowanych, 

 organizacja konkursu poetyckiego im. Witolda Ciecińskiego, 

 organizacja flisu odrzańskiego, 

 pomysłodawca budowy portu pasażerskiego na Odrze, 

 współpraca z innymi stowarzyszeniami, 

 coroczna organizacja turnieju strzeleckiego o puchar Burmistrza, 

 organizacja plenerów malarskich i rzeźbiarskich, 

 współinicjator ufundowania sztandaru dla Gminy Krosno Odrzańskie. 
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TTOOWWAARRZZYYSSTTWWOO  PPRRZZYYJJAACCIIÓÓŁŁ  DDZZIIEECCII  

ZZAARRZZĄĄDD  MMIIEEJJSSKKOO--GGMMIINNNNYY    

WW  KKRROOŚŚNNIIEE    OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  

  
 

R O K   Z A Ł O Ż E N I A  1 9 6 0 
 

 
Siedziba: Piastów 14/1 

Telefon:  (068) 383 62 70, (tel. dom. 383 61 88) 

Prezes:    Kazimiera Potocka 

 

GŁÓWNE CELE: 

 wszechstronna pomoc w rozwoju psycho-fizycznym dzieci, 

 troska o prawidłową opiekę rodzinną oraz środowiskową, 

 

FORMY PRACY: 

 organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci (obozy wędrowne od 30 lat), 

 imprezy okolicznościowe, w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki, 

 poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, 

 doradztwo prawne. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

Uhonorowanie wolontariuszy odznakami: „Przyjaciel Dziecka”, „Złota Odznaka 

Przyjaciel Dziecka”, „Medal im. Henryka Jordana”. 
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PPOOLLSSKKII  CCZZEERRWWOONNYY  KKRRZZYYŻŻ  

PPLLAACCÓÓWWKKAA  TTEERREENNOOWWAA  WW  KKRROOŚŚNNIIEE  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 6 4 

 

Siedziba: ul. Pocztowa 9/11 

Telefon: (068) 383 51 67 

Prezes: Bogumił Stasiak 

 

GŁÓWNE CELE:  

 opieka sióstr pogotowia PCK nad podopiecznymi 

 szkolenia medyczno-sanitarne, które przygotowują do udzielenia pierwszej 

pomocy przedlekarskiej, 

 rozwój oświaty zdrowotnej, 

 zrzeszanie dzieci i młodzieży w ruchu czerwonokrzyskim, 

 propagowanie honorowego krwiodawstwa. 

 

FORMY PRACY: 

 na etacie zatrudnionych jest 6 sióstr pogotowia PCK oraz w ramach zastępstw 

4 opiekunki. Panie te w ramach podpisanej umowy z Gminą Krosno Odrzańskie 

opiekują się 28 podopiecznymi, 

 pomoc finansową osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji, 

 wydawania odzieży używanej, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, 

 organizacja kolonii socjalnych i terapeutycznych, 

 organizacja paczek żywnościowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla 

osób samotnych, 

 program rozwoju oświaty zdrowotnej, mający na celu popularyzację w 

społeczeństwie wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie właściwych postaw i 

zachowań, 

 „Kluby Wiewiórki” dla najmłodszych dzieci, 

 szkolne Koła PCK, 

 ruch Społecznych Instruktorów Młodzieżowych 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 Organizacja Powiatowej Olimpiady Ratowniczo-Medycznej w krośnie Odrz. 

 Organizacja Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, Konkursu Wiedzy o 

Czerwonym Krzyżu i Polskim Czerwonym Krzyżu oraz prawie humanitarnym. W 

konkursach tych biorą udział niemal wszystkie szkoły  z terenu miasta i gminy. 

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia kończy się na etapie centralnym, w 

którym dwukrotnie nasze województwo reprezentowała uczennica krośnieńskiego 

Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych  

 Klub Honorowych Dawców Krwi w Krośnie Odrzańskim zrzesza 31 członków. 

Co najmniej dwa razy w roku organizowana jest akcja masowego pobierania krwi. 

Krew pobierana jest od chętnych z terenu Miasta i Gminy Krosno Odrz. W tym od 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych, żołnierzy służby zawodowej i czynnej 
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lokalnych jednostek wojskowych. 

 Czerwony Krzyż oferuje miejsca do aktywnego działania wszystkim ludziom 

chętnym do pracy społecznej i znajdującym sens samorealizacji w działaniu dla 

drugiego człowieka, 

 środki finansowe na naszą działalność statutową pozyskujemy z kwest, składek 

członkowskich, darowizn, loterii, aukcji, od sponsorów oraz innych imprez 

dochodowych.  
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PPOOLLSSKKII  ZZWWIIĄĄZZEEKK  DDZZIIAAŁŁKKOOWWCCÓÓWW    

PPRRAACCOOWWNNIICCZZEE  OOGGRROODDYY  DDZZIIAAŁŁKKOOWWEE    

IIMM..  110000--LLEECCIIAA  OOGGRROODDNNIICCTTWWAA  DDZZIIAAŁŁKKOOWWEEGGOO  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 6 7 

 

Siedziba: ul. Działkowca 24 

Telefon: (068) 383 54 92 

Prezes: Dariusz Haik 

e-mail: podkrosno@poczta.onet.pl 

 

GŁÓWNE CELE: 

 zakładanie i prowadzenie pracowniczych ogrodów działkowych w sposób 

zapewniający członkom związku i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość 

prowadzenia upraw ogrodowych, 

 obrona interesów członków związku wynikających z użytkowania działek w 

pracowniczym ogrodzie działkowym. 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

 współpraca z organami władzy, administracją rządową, samorządami 

terytorialnymi, zakładami pracy, związkami zawodowymi oraz innymi 

organizacjami i instytucjami, 

 prowadzenie działalności: 

a) szkoleniowej i instruktażowej dla działkowców, 

b) wypoczynkowej dla działkowców i społeczeństwa, 

c) socjalnej wśród społeczeństwa i dla działkowców 

d) kształceniowej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

Pracowniczy ogród działkowy im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego należy do 

Polskiego Związku Działkowców gospodaruje na obszarze 34.40 ha liczy 650 

członków. POD posiada 6 ogrodów użytkowanych na terenie Gminy Krosno 

Odrzańskie: 

Ogród nr 1 „TULIPAN” przy ul. Obrońców Stalingradu 

Ogród nr 2 „PORANEK” przy ul. Kościuszki 

Ogród nr 3 „SZAROTKA” przy drodze Krosno- Bielów 

Ogród nr 4 „RELAKS” przy ul. Kościuszki 

Ogród nr 5 „JUTRZENKA” przy ul. Gubińskiej 

Ogród nr 6 „LEŚNE OCZKO” przy drodze Krosno-Łochowice 

Przy pracowniczym ogrodzie działkowym działa zespół wokalno-muzyczny 

„Jarzębinki”. Pracowniczy ogród działkowy od szeregu lat zajmuje czołowe miejsce 

we współzawodnictwie między ogrodowym w Okręgowym Związku Działkowców.  
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ZZWWIIĄĄZZEEKK  ŻŻOOŁŁNNIIEERRZZYY  WWOOJJSSKKAA  PPOOLLSSKKIIEEGGOO    

KKOOŁŁOO  NNUUMMEERR  66  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 8 1 

 

Siedziba: ul. Dąbrowskiego 2/2 

Telefon: (068) 383 64 93 

Prezes: Mieczysław Michałowski 

 

GŁÓWNE CELE: 

I 

 obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz praw i interesów 

członków Związku i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych, a także służenie radą i pomocą byłym 

żołnierzom zawodowym i oficerom rezerwy nie zrzeszonym w Związku oraz 

wdowom i sierotom po tych żołnierzach. 

 Stała współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej i podległymi mu 

strukturami organizacyjnymi, a w szczególności Sztabem Generalnym WP, 

rodzajami sił zbrojnych RP, dowództwami Okręgów Wojskowych oraz 

instytucjami i jednostkami w ramach unormowań prawnych i zawartych 

porozumień oraz MSWiA. 

 Wspieranie działalności związanej z obronnością kraju, historią i tradycją oręża 

polskiego oraz patriotyczno-obronnym oddziaływaniu na społeczeństwo, a w 

szczególności na młodzież. 

II 

Cele wymienione w ust. 1 Związek realizuje w szczególności przez: 

 Przeprowadzanie zebrań i posiedzeń poświęconych omawianiu, organizowaniu i 

opiniowaniu działalności statutowej, podejmowaniu stosownych uchwał i kontroli 

ich realizacji, 

 bieżącą znajomość warunków socjalnych i zdrowotnych członków Związku oraz 

obowiązujących w tym zakresie przepisów praw, 

 opracowywanie i przedkładanie kierownictwu Sił Zbrojnych RP oraz właściwym 

organom państwowym i samorządowym analiz i wniosków w zakresie spraw 

wymienionych w ust. 1, 

 Współdziałanie z właściwymi organami przy opracowywaniu projektów oraz 

stadium procesu legislacyjnego aktów prawnych pozostających w zainteresowaniu 

Związku, a zwłaszcza dotyczących spraw socjalno-zdrowotnych członków 

Związku i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalno-

rentowych, 

 Zajmowanie stanowiska w ważnych sprawach publicznych, a w szczególności w 

sprawach będących przedmiotem zainteresowania Związku, 

 Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów lub szczególnych osiągnięć w 

działalności społecznej członków Związku, 

 Zapewnienie możliwości uczestnictwa członków Związku w obchodach świąt 

wojskowych i państwowych oraz rocznic historycznych, a także udział w 
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odprawach, naradach, konferencjach, ćwiczeniach i pokazach oraz innych 

uroczystościach organizowanych przez Wojsko Polskie lub przy jego udziale, 

 Dążenie do uzyskiwania mandatów przez członków Związku w wyborach do 

sejmu, senatu RP oraz władz samorządu terytorialnego i aktywną ich działalność 

na rzecz Związku po wyborze do tych organów, 

 publicystyczną działalność w środkach masowego przekazu w sprawach 

związanych z działalnością statutową Związku, 

 Otaczanie opieką i udzielanie pomocy wdowom i sierotom po zmarłych 

żołnierzach zawodowych – członkach Związku, 

 Tworzenie i gromadzenie funduszy na cele socjalne i zdrowotne członków 

Związku i ich rodzin oraz wdów i sierot po zmarłych żołnierzach zawodowych, 

 udzielanie pomocy żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej w 

podjęciu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i predyspozycjom 

zdrowotnym, 

 udzielanie pomocy lub doradztwa prawnego członkom Związku, 

 Udział członków Związku w kształtowaniu postaw patriotycznych społeczeństwa, 

a zwłaszcza młodzieży oraz szacunku i pamięci do tradycji walk 

niepodległościowych i chwały oręża polskiego, 

 Propagowanie w społeczeństwie zrozumienia spraw obronności  i bezpieczeństwa 

kraju oraz wysiłku żołnierskiego w tym zakresie, 

 umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzajemnego szacunku  w środowisku byłych 

żołnierzy zawodowych i żołnierzy służby czynnej, a także więzi z macierzystymi 

jednostkami wojskowymi, 

 realizację programu działania przeznaczonego  dla oficerów i podchorążych 

rezerwy, 

 przestrzeganie przez członków Związku zasad honoru i godności oraz obyczajów 

żołnierzy WP, 

 Współdziałanie z odpowiednimi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w 

sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej. 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

 utrzymywanie ścisłej więzi z LOSG w Krośnie Odrz. Jako patronem koła oraz 

jednostkami wojskowymi w Krośnie Odrz. 

 kontynuowanie działalności socjalnej w zakresie opieki zdrowotnej emerytów, 

rencistów i ich rodzin poprzez organizację spotkań z przedstawicielami służby 

zdrowia, biura emerytalnego. 

 rozwijanie współpracy z Wojskowym Biurem Emerytalnym w kierunku 

sprawiedliwego przydziału  najbiedniejszym świadczeniobiorcom 

 kontynuowanie współdziałania i współpracy z organizacjami społecznymi, w tym: 

Kombatanckimi, PZW, PZŁ, Kołem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 

organizacjami społecznymi przy wspólnych obchodach świąt państwowych, 

wojskowych, rocznic historycznych. 

 dążenie w działalności społecznej  do zapewnienia aktywnego uczestnictwa Koła 

w pracach organizacyjnych, upowszechnianiu tradycji oręża polskiego. 

Współdziałanie z innymi organizacjami w obronie godności i honoru żołnierza 

polskiego. 
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 prezentowanie przez wszystkich związkowców generalnej zasady, że Związek jest 

rzecznikiem interesów emerytów i rencistów wojskowych oraz funkcjonariuszy 

Straży Granicznej. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

spotkania z Burmistrzem Krosna Odrz., Komendantem Powiatowym Policji, 

Dyrektorem Polikliniki MSWiA w Zielonej Górze 

zorganizowanie spotkania z prelegentem na temat wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej 

udział w uroczystościach państwowych i okolicznościowych 

udział członków Koła w obchodach Święta Straży Granicznej 

udział w zawodach strzeleckich o puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego 

udział w zawodach strzeleckich o puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

ZBŻZiORWP 

organizowanie przy wydatnej pomocy naszego patrona – Lubuskiego Oddziału 

Straży Granicznej – wycieczek krajoznawczych 

w rocznicę powstania WOP – 10 czerwca – zapalamy znicze na grobach zmarłych 

kolegów 

spotkania w dniu 8 marca z okazji Święta Kobiet, z wdowami po zmarłych byłych 

żołnierzach WOP i Straży Granicznej 

opiniujemy wnioski o zapomogi do WBE w Zielonej Górze składane przez emerytów 

i rencistów, byłych żołnierzy WOP 

organizujemy spotkania opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku 

w całej naszej pracy związkowej dążymy do ożywienia i integracji naszego 

środowiska ze społeczeństwem naszego miasta. 
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OODDDDZZIIAAŁŁ  WWOOJJSSKKOOWWYY  

PPOOLLSSKKIIEEGGOO  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWAA    

TTUURRYYSSTTYYCCZZNNOO  ––  KKRRAAJJOOZZNNAAWWCCZZEEGGOO  

PPRRZZYY  KKLLUUBBIIEE  GGAARRNNIIZZOONNOOWWYYMM  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 8 3 

 

Siedziba: ul. Poznańska 42 

Telefon:  68 367 21 85 

fax: 68 367 21 85 

Prezes: Danuta Cierpisz 

e-mail: turystapttkkrosnoodrz@interia.pl 

www.ow_krosnoodrz.pttk.pl_  

 

GŁÓWNE CELE: 

 Rozwija kulturę, kulturę fizyczną oraz rekreację przez turystykę i krajoznawstwo; 

 Krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne; 

 Szerzy kulturę turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne 

walory wędrownictwa; 

 Pomaga w wędrownictwie indywidualnym, organizuje rajdy, złazy, rejsy, spływy i 

inne imprezy, tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi 

zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wędrowania; 

 Szerzy wiedzę ekologiczną, inspiruje i prowadzi prace na rzecz ochrony 

środowiska przyrodniczego oraz wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie; 

 Aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury. 

 

FORMY PRACY: 

 działalność w zakresie kultury fizycznej, oświaty i ochrony środowiska, 

 krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci 

i młodzieży w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego,  

 podtrzymywanie tradycji narodowych, 

 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, 

 nauka, edukacja, oświata, wychowanie dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez 

kształtowanie postaw społecznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, 

współczesności i perspektyw rozwoju Polski, szerzenie turystyki i zapoznanie z 

poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa, 

 ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz troska o 

racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 organizacja cyklicznych imprez turystycznych tj.:  „Ogólnopolski Rajd 

Kolarski po Ziemi Lubuskiej”, „Rodzinny Rajd Samochodowy po Ziemi 

Lubuskiej”, Indywidualne Ogólnopolskie Rajdy „Śladami Kultury Sakralnej 

Naszych Przodków”, 

mailto:turystapttkkrosnoodrz@interia.pl
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 organizacja cyklicznych wycieczek rowerowych dla młodzieży i osób 

dorosłych „Poznajemy historię i osobliwości przyrody Gminy i Powiatu 

Krośnieńskiego”, 

 organizacja rajdu rowerowego-  „Rowerem w zjednoczonej Europie” dla 

uczczenia wstąpienia Polski  do Unii Europejskiej.  

 organizacja Krośnieńskiego Rajdu Starych Samochodów, 

 organizacja Wielokonkurencyjnych Zawodów Turystycznych w edycji 

wiosennej i jesiennej, 

 organizacja biwaków, obozów, spływów kajakowych, wycieczek 

autokarowych i rowerowych.  

Oddział skupia swoich członków w Kołach i Klubach: 

Wojskowe Koło PTTK „TURYSTA” przy Klubie Garnizonowym 

Wojskowe Koło PTTK „SZAROTKA” przy JW 1375 

Wojskowe Koło PTTK „TRAMP” przy JW 4408 w Sulechowie 

Klub Motorowy PTTK „KRAJ”  w Sulechowie 

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „TUPTUSIE”  

przy Szkole Podstawowej nr 2.    
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PPOOLLSSKKIIEE  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWOO  WWAALLKKII  ZZ  KKAALLEECCTTWWEEMM  

KKOOŁŁOO  RREEJJOONNOOWWEE  WW  KKRROOŚŚNNIIEE  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  
 

R O K   Z A Ł O Ż E N I A  1 9 8 3 

 

Siedziba: ul. Piastów 14/1 

       Krosno Odrzańskie 

Prezes: Benedykt Potocki 

 

GŁÓWNE CELE: 

 działanie na rzecz rehabilitacji inwalidów i innych osób niepełnosprawnych; 

 propagowanie i popularyzacja postępowych idei i osiągnięć w rehabilitacji 

inwalidów i innych osób niepełnosprawnych; 

 inicjowanie i popieranie badań naukowych w dziedzinie oświaty, wychowania i 

rehabilitacji; 

 pomoc ludziom niepełnosprawnym. 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

 wypożyczanie oraz przekazywanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, w 

tym wózków inwalidzkich, 

 prowadzenie bezprocentowej kasy pożyczkowej dla członków. Ideą tej działalności 

jest niesienie pomocy materialnej dla ok. 500 uprawnionych osób, 

 udzielanie jednorazowych zapomóg pieniężnych, w przypadkach nagłej 

konieczności spowodowanej warunkami losowymi, 

 bezpłatne wydawanie leków otrzymywanych jako dary z zagranicy, przy ścisłej 

współpracy z lekarzami, 

 z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, corocznie wręczamy medale i odznaki 

honorowe dla ludzi dobrej woli oraz instytucjom 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, 

 kasa pożyczkowa, 

 bezpłatne rozdawnictwo leków, 

 ścisła współpraca z Lubuskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrz. 

 Organizowanie okolicznościowych spotkań, 

 wyróżnienie Medalem im. Prof. Wiktora Degi „Twórca Polskiej Rehabilitacji” 

Pana Benedykta Potockiego 
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PPOOLLSSKKIIEE  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  DDIIAABBEETTYYKKÓÓWW  

ZZAARRZZĄĄDD  KKOOŁŁAA  WW  KKRROOŚŚNNIIEE  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 8 9 

 

Siedziba: ul. Piastów 10 ł/b 

Prezes: Mirosław Dechnik 

 

GŁÓWNE CELE: 

 opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona 

interesów członków Koła wobec władz samorządowych, pracodawców, szkół i 

innych organizacji, 

 dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez współpracę ze środowiskiem lekarskim 

i pielęgniarskim oraz organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy o cukrzycy, 

 opracowanie i przedkładanie Zarządowi Głównemu oraz lokalnym władzom analiz 

i wniosków o sytuacji zdrowotnej i możliwościach leczniczych chorych na 

cukrzycę oraz niezbędnej pomocy, 

 tworzenie i gromadzenie w miarę możliwości funduszy na cele rehabilitacyjne, 

socjalne i organizacyjne stowarzyszenia, 

 organizacja uroczystości związanej ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą oraz z 

okazji jubileuszy, 

 udzielanie pomocy i doradztwa prawno-ekonomicznego członkom Stowarzyszenia, 

 umacnianie więzi koleżeńskich w środowisku chorych na cukrzycę, wzajemnej 

pomocy i życzliwości, 

FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

 szkolenia edukacyjne przez lekarzy specjalistów, 

 konkurs wiedzy o cukrzycy za pomocą testów opracowanych przez Koło, 

zakończony nagrodami, 

 zaopatrzenie w materiały edukacyjne, 

 paczki dla dzieci z okazji choinki noworocznej, 

 organizowanie uroczystości z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i 

prelekcjami lekarzy specjalistów, 

 listy do zakładów i firm o pomoc finansową, wysyłanie podziękowań także 

poprzez telewizję kablową, 

 zorganizowanie jubileuszu z okazji 10-lecia powstania Koła, odznaczenia dla 

aktywnych działaczy i członków z 30-letnim stażem cukrzycowym, 

 spotkanie z gośćmi z Niemieckiego Związku Diabetyków z Frankfurtu, praktyczny 

pokaz pielęgnacji stóp przez niemieckich specjalistów, w celu zapobiegnięcia 

stopie cukrzycowej, 

OSIĄGNIĘCIA: 

 obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 

 organizacja wyjazdu nad morze.  
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SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  RROODDZZIINN  KKAATTOOLLIICCKKIICCHH    

DDIIEECCEEZZJJII  ZZIIEELLOONNOOGGÓÓRRSSKKOO--GGOORRZZOOWWSSKKIIEEJJ  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 9 5 

 

Siedziba:  

a) ul. Świerczewskiego 6 – parafia 

b) ul. Matejki 3 / 4 – adres korespondencyjny  

Telefon:  (068) 383 56 56 – prezes zarządu 

Prezes: Bogumiła Kasperska 

 

GŁÓWNE CELE: 

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw religijno-moralnych rodzin 

katolickich zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, pogłębianie tradycji 

chrześcijańskich w rodzinach i propagowanie katolickiej nauki społecznej. 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

 reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych, 

 organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom szczególnie 

wielodzietnym, samotnym matkom oraz rodzinom zagrożonym społecznie 

(alkoholizm, narkomania, choroby społeczne), 

 organizowanie prelekcji, pogadanek, zgrupowań formacyjnych i innych form 

działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeństwa i rodziny 

oraz pogłębianie tradycji chrześcijańskich, 

 organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych dla dzieci, 

młodzieży i całych rodzin. 

OSIĄGNIĘCIA: 

 zarząd Koła uczestniczył w opracowywaniu strategii problemów społecznych 

zwłaszcza bezrobocia w powiecie krośnieńskim na lata 2000-2008, 

 działalność charytatywna opiera się na przygotowywaniu paczek żywnościowych 

rodzinom wielodzietnym i osobom samotnym z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Tradycja taka jest realizowana od początku istnienia Koła.  

 koło współpracuje z innymi organizacjami i ruchami działającymi w parafii w 

zakresie organizacji Dnia Dziecka, ognisk dla rodzin, spotkania opłatkowe oraz 

pielgrzymek autokarowych  i pieszych do: Łagiewnik, Oświęcimia, Wadowic i 

Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce, 

Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie i Radia Maryja w Toruniu a także 

Torunia, Piekar Śląskich, Niepokalanowa, Żelazowej Woli oraz Częstochowy, 

 tematy z zakresu wychowania dzieci i młodzieży, życia rodzinnego, życia parafii i 

Kościoła są omawiane na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Prelekcje są 

przygotowywane przez członków Koła lub głoszone przez prelegentów z zewnątrz. 

 koła uczestniczą w życiu parafii poprzez służbę liturgiczną ołtarza na sumie; 

przygotowaniu wystroju kościołów na większe uroczystości kościelne. 
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ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO  DDRRUUŻŻYYNN  

TTRROOPP--PPOORRTT  IIMM..  OOLLGGII  II  AANNDDRRZZEEJJAA  MMAAŁŁKKOOWWIISSKKIICCHH  WW  

KKRROOŚŚNNIIEE  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  1 9 9 6 

 

Siedziba: (adres kontaktowy): Krosno Odrzańskie , ul. Poznańska 74 

Telefon:  

Prezes: Sabina Nadzieja 

 

GŁÓWNE CELE:  

1. Związek jest organizacją ideowo-wychowawczą skupiającą dzieci, młodzież i 

dorosłych. 

2. Związek pracuje metodą harcerską. 

3. Idee wychowawcze Związku określa Przyrzeczenie, Prawo Harcerskie oraz 

Obietnica i Prawo Zucha. 

4. Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą 

dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest 

inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. 

5. Celem związku jest: 

Wychowani człowieka metodą harcerską: -w myśl Przyrzeczenia i Prawa 

Harcerskiego, -do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu 

współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego. 

6. Upowszechnianie w społeczeństwie ideałów harcerskich. 

7. Związek realizuje swoje cele przez: 

Prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wśród swoich 

członków metodą harcerską, charakteryzującą się następującymi elementami: 

-dobrowolnym zobowiązaniem poprzez Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie 

oraz Prawo Zucha i Prawo Harcerskie,  

-Samodoskonaleniem poprzez stopnie i sprawności, 

-wychowaniem pośrednim -przez działanie: zabawę, grę, służbę, 

-współdziałaniem i współpracą pomiędzy dorosłymi, a dziećmi i młodzieżą oraz 

przykładem osobistym,  

-pracą w zespołach: systemem zastępowym, 

-tworzeniem wspólnot, integracją poprzez tradycję i symbolikę. 

8. Członkostwo w ZHR jest dobrowolne i powstaje z chwilą przyjęcia kandydatki lub 

kandydata przez właściwą władzę Związku. 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

- cotygodniowe zbiórki zastępów, 

 raz w miesiącu zbiórki drużyn, 

 wycieczki i biwaki drużyn, 

 pokazy zdjęć i filmów video, 

 udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez hufiec i chorągiew, 

 organizacja i udział w imprezach sportowych, 
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 biegi sprawnościowe i techniczne, 

 harcerskie pogotowie serc (pomoc ludziom starszym i potrzebującym) 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 pomoc  powodzianom miasta i gminy Krosno Odrz. w 1997 roku. Wyróżnienie 

przez wojewodę dyplomem honorowym GRATIA MAIOR, 

 II miejsce w ogólnopolskim rajdzie Meksyk w 1998 roku,  

 czynny udział w WOŚP, 

 organizacja wieczorku wileńskiego, 

 zdobycie tytułu najlepszej drużyny w obwodzie zielonogórskim w 2003 roku, 

 zorganizowanie festiwalu piosenki harcerskiej „Harfa” w 2003r. 
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  PPAARRAAFFIIAALLNNYY  OODDDDZZIIAAŁŁ  AAKKCCJJII  KKAATTOOLLIICCKKIIEEJJ  

    PPRRZZYY  PPAARRAAFFIIII  ŚŚWWIIĘĘTTEEJJ  JJAADDWWIIGGII  ŚŚLLĄĄSSKKIIEEJJ  

WW  KKRROOŚŚNNIIEE  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  
  

 
R O K   Z A Ł O Ż E N I A  1 9 9 7 

 

 

Siedziba: ul. Świerczewskiego 6 

          Krosno Odrzańskie 

Adres korespondencyjny: ul. Poznańska 29 

Prezes: Teresa Nowak 
 

GŁÓWNE CELE: 

 pogłębianie formacji chrześcijańskiej,  

 organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią 

kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła, 

 współpraca z samorządem lokalnym. 
 

FORMY PRACY: 

 prowadzenie działalności wychowawczej, wydawniczej, dobroczynnej, 

turystyczno-sportowej i informacyjnej, 

 organizowanie wycieczek wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

 organizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin 

najbardziej potrzebujących,  

 akcje charytatywne,  

 aktywne włączanie się w życie lokalnej wspólnoty. 

 
OSIĄGNIĘCIA: 

 organizowanie wakacyjnych wycieczek dla dzieci i młodzieży, 

 „Akcja Podręcznik”- wsparcie dzieci talonami na zakup podręczników i pomocy 

szkolnych, 

 organizacja Dnia Papieskiego, 

 wydawanie biuletynu stowarzyszeń katolickich „Krośnieńskie Wiadomości”, 

 prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci, 

 członkowie Akcji Katolickiej są radnymi szczebla powiatowego i gminnego oraz 

aktywnie uczestniczą w pracach Komitetów Osiedlowych.  
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 KROŚNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE 

„„HH  OO  MM  OO      AA  RR  TT  II  FF  EE  XX""  
 

R O K   Z A Ł O Ż E N I A  2 0 0 2 
 

 Siedziba: ul. Szkolna 1 – Zamek Piastowski 

Telefon:  (068) 383 89 94 
Prezes:    Małgorzata Opara 

 

GŁÓWNE CELE: 

 Promowanie twórców – amatorów. Ludzi tworzących piękne dzieła lecz nie 

mający odwagi ich nigdzie zaprezentować, ponieważ albo nie wierzą w wartości 

artystyczne tych prac, albo nie wiedzą w jaki sposób siebie zapromować 

 Skupienie ludzi twórczych, artystów - amatorów oraz społeczników. Są to malarze, 

rzeźbiarze, rękodzielnicy, fotograficy, informatycy oraz wszystkich, którzy mają 

rozległe zainteresowania dotyczące historii, w szczególności Krosna 

Odrzańskiego. 

 

FORMY PRACY: 

Członkowie Stowarzyszenia są współtwórcami Izby Muzealnej i Galerii Artystycznej 

znajdujących się w Zamku Piastowskim, którymi opiekują się społecznie. Znajdują 

się tam: 

 sale zawierające eksponaty archeologiczne pochodzące z terenu Krosna 

Odrzańskiego i jego okolic. Prezentowane są w niej, w wystawach okresowych 

pradzieje Ziemi Krośnieńskiej i Krosna Odrzańskiego. Znajdują też tu swoje 

miejsce depozyty osób prywatnych, 

 sale zawierające przede wszystkim pamiątki i przedmioty użytku codziennego 

pochodzące z przedwojennego Krosna oraz od mieszkańców napływowych po II 

wojnie światowej, 

 trzy sale wystawowe zawierające obrazy, rzeźby, rękodzieła i fotografie artystów 

amatorów z Krosna Odrzańskiego i okolic.  

 nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem artystycznym na terenie kraju i 

poza jego granicami. 

 organizowanie cyklicznych wystaw w Galerii, plenerów malarskich, koncertów 

muzycznych i innych. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 Międzynarodowy Plener Malarski „Krosno Odrzańskie –Osiecznica - Morsko 

2003”, 

  Koncerty Lubuskiej Cameraty, 

 Wystawy artystyczne, indywidualne i zbiorowe twórców z Krosna Odrzańskiego, 

kraju i z zagranicy, 

 koncert „Muzyka na Zamku Piastowskim” w wykonaniu uczniów PSM w Krośnie 

Odrz. 
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 Organizowanie odczytów i sympozjów, 

 Plener malarski „Wielkie Malowanie”, na dziedzińcu zamkowym zorganizowany 

dla dzieci z krośnieńskich szkół, 

 Plener Malarski "Flisacy w oczach dzieci" z okazji otwarcia portu pasażerskiego 

 Edukacja młodzieży w zakresie ochrony zabytków, 

 Młodzieżowa grupa teatralna „Banialuki” 

 

Członkowie Stowarzyszenia „Homo Artifex” (człowiek artysta), opiekują się izbami 

muzealnymi i galerią artystyczną, dbając o ich atrakcyjność i wizerunek. Starają się 

przekazać wszystkim zwiedzającym jak najwięcej informacji dotyczących historii 

miasta i Ziemi Krośnieńskiej, oraz propagować amatorski ruch artystyczny. Zamek 

Piastowski jako całość spełnia ważną rolę edukacyjną w wychowaniu i kształceniu 

dzieci i młodzieży. 
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KKRROOŚŚNNIIEEŃŃSSKKIIEE  SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE    

PPOOMMOOCCYY  DDZZIIEECCIIOOMM  II  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  2 0 0 2 

 

Siedziba:  ul. Pocztowa 9/6 

        Krosno Odrzańskie  

Telefon: (068) 383 41 76 

Prezes: Lech Przybylski 

e-mail: kspdim@neostrada.pl 

www.republika.pl/kropom  

 

GŁÓWNE CELE: 

 wywoływanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierających młodzież w jej 

planach edukacji, 

 wspieranie młodzieży uzdolnionej pochodzącej z biednych rodzin w dążeniu do 

zdobywania wykształcenia poprzez stypendia gotówkowe, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez realizowane projekty, 

służące budowaniu  poczucia własnej wartości, 

 rozbudzanie zainteresowań młodzieży. 

 

FORMY PRACY: 

 fundowanie stypendium dla młodzieży uzdolnionej, 

 pomoc rzeczowa dla rodzin uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji 

bytowej, 

 prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, 

 organizacja zbiórek publicznych, bali charytatywnych, aukcji, 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

Stowarzyszenie prowadzi bezpłatnie warsztaty plastyczne. Organizuje półkolonie 

letnie dla dzieci z terenu gminy Krosno Odrzańskie. Organizowane są bale 

charytatywne. Stowarzyszenie funduje stypendia dla młodzieży uzdolnionej i 

aktywnie społecznie, pochodzącej z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Za swoją 

działalność otrzymało wyróżnienie Sejmiku Województwa Lubuskiego w konkursie 

LUBUSKI LAUR OŚWIATY 2003 oraz zostało sklasyfikowane przez Kapitułę 

Konkursu na drugim miejscu w kategorii stowarzyszeń. Krośnieńskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży jest wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym o 

numerze KRS 0000132153. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kspdim@neostrada.pl
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PPAARRAAFFIIAALLNNYY  ZZEESSPPÓÓŁŁ  CCAARRIITTAASS  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  2 0 0 3 

(od 1976 do 1991 roku zespół charytatywny) 

 

Siedziba: ul. Świerczewskiego 6  

Telefon: (068) 383 50 34 

Prezes: Maria Lewandowicz 

 

GŁÓWNE CELE: 

 mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do 

praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez: 

 kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, 

 przygotowywanie akcji charytatywnych, 

 uroczyste obchody świąt charytatywnych. 

 Możliwe pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy 

charytatywnej na terenie parafii. Nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia 

pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii w porozumieniu z 

Proboszczem danego miejsca. 

 Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w 

szczególności: 

 chorym, starszym wiekiem, niepełnosprawnym; 

 rodzinom (niepełnym, wielodzietnym, patologicznym); 

 dzieciom i młodzieży; 

 osobom ubogim i przeżywającym losowe trudności. 

 PZC w porozumieniu z Dyrektorem Caritas Diecezji i za zgodą Biskupa 

Diecezjalnego  może podjąć współpracę z osobami działającymi w ramach 

państwowej opieki społecznej oraz z organizacjami społecznymi o charakterze 

charytatywno-opiekuńczym, przy zachowaniu właściwej sobie katolickiej 

inspiracji. 

 

FORMY PRACY: 

 pozyskiwanie i wydawanie używanej odzieży, 

 wydawanie sprzętu gospodarstwa domowego, 

 odwiedzanie chorych w domach. 

OSIĄGNIĘCIA: 

 przygotowywanie paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia, 

 udzielanie pomocy finansowej 30 rodzinom, 

 utworzenie i prowadzenie punktu charytatywnego, 

 korzystanie z datków ofiarowanych do skarbony umieszczonej w kościele z 

napisem „1 złoty dla najbiedniejszych”, 

 pozyskanie stałych ofiarodawców na fundusz dla osób bezrobotnych w 

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 
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SSTTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIIEE  IINNIICCJJAATTYYWW  SSPPOOŁŁEECCZZNNYYCCHH  

„„SSKKAARRPPAA””  
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  2 0 0 4 

 

Siedziba: ul. Ogrodowa 1c/1 

Biuro: ul. Poznańska 9, II piętro, pok. 217   

Telefon: 068 383 50 18 tel. Prezesa: 502 331 253 

Prezes: Janusz Marciniak 

e-mail: sis-skarpa@o2.pl 

 

GŁÓWNE CELE: 

 propagowanie idei samorządności, 

 wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, 

 rozwój świadomości obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego, 

 wspieranie inicjatyw społeczno-gospodarczych służących rozwojowi 

gospodarczemu Miasta i Regionu, 

 promowanie przedsiębiorczości i nowoczesnych rozwiązań gospodarczych. 

Popularyzowanie wiedzy związanej z problematyką rozwoju gospodarczego, 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych 

utratą pracy, 

 wspieranie działalności kulturalnej, sportowej i turystyki, 

 wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

 walka z wszelkimi formami wykluczenia społecznego, 

 wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych, 

 działania związane ze zwalczaniem patologii społecznych, 

 działanie na rzecz rozwoju zasobów ludzkich Miasta i Regionu, 

 wspieranie rozwoju społeczności małych miast i terenów wiejskich, 

 promowanie idei wspólnoty europejskiej i współpracy międzynarodowej na 

szczeblu obywatelskim, 

 wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji, 

promowanie zdrowego stylu życia, postaw ekologicznych i ochrony środowiska. 

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

 organizowanie spotkań władz samorządowych ze społecznością lokalną. 

Współpraca z samorządem lokalnym i organami władzy państwowej, 

 działalność informacyjno-edukacyjną, 

 organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, kursów i seminariów oraz 

wymianę doświadczeń, 

 współpraca z organizacjami gospodarczymi w kraju w kraju i za granicą, 

 organizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i integracyjnych, 

 promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i 

technologii, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie kraju i poza jego 

granicami: 
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a) wymiana kulturalna, sportowa i turystyczna, 

b) spotkania integracyjne, 

c) wolontariat, 

 udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom 

pozarządowym, 

 działalność wydawnicza i wystawiennicza, 

 podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych, 

 współpraca z placówkami edukacyjnymi, 

 pozyskiwanie inwestorów polskich i zagranicznych, 

 pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą, 

 gromadzenie i dystrybucja informacji wśród członków stowarzyszenia oraz osób i 

organizacji współpracujących, 

 współpraca z mediami lokalnymi  i ogólnokrajowymi, 

 organizacja i wspieranie akcji charytatywnych, 

 wspieranie młodzieży uzdolnionej, w szczególności pochodzących z obszarów 

wiejskich. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

1.pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu II Międzynarodowego Wyścigu 

Kolarskiego w Krośnie Odrzańskim – 30.05. 2004 

2.współorganizacja imprezy „HOUSE GARAGE” - 05.06.2004 

3.organizacja imprez plenerowych z okazji Flisu Odrzańskiego – 02.07.2004 

 gry i zabawy dla dzieci, 

 występ zespołu „DRUMHEANDS”, 

 plenerowy pokaz filmu na przystani w Krośnie Odrz. 

4. współorganizacja imprezy „PIĄTEK HOUSOWY” - 23.07.2004 

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skarpa" jest wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000208000 
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PPOOLLSSKKII  ZZWWIIĄĄZZEEKK  NNIIEEWWIIDDOOMMYYCCHH  

ZZAARRZZĄĄDD  KKOOŁŁAA  WW  KKRROOŚŚNNIIEE  OODDRRZZAAŃŃSSKKIIMM  

 

Siedziba: ul. Poznańska 42 

adres do korespondencji: Łochowice 22 

Telefon (domowy): (068) 383 77 26 

Prezes: Marek Pietkiewicz 

 

GŁÓWNE CELE: 

Polski Związek Niewidomych jest organizacją Wyższej Użyteczności Publicznej 

zrzeszającej inwalidów wzroku I i II grupy w celu pełniejszej ich społecznej 

integracji oraz ochrony interesów zawodowych i społecznych, a także polepszenia 

warunków bytowych, podnoszenia poziomu kultury i oświaty oraz przeciwdziałania 

ich dyskryminacji. Celem działania Koła PZN jest wszechstronna pomoc 

rehabilitacyjna niewidomym, słabo widzącym członkom Związku na terenie powiatu 

krośnieńskiego. Zarząd działa na terenie 6 gmin. 

 

FORMY PRACY: 

 działalność kulturalna w ramach imprez integracyjnych, 

 działalność kulturalno-oświatowa, aby niewidomi uwierzyli w siebie, swoje 

możliwości, zdobyli przyjaciół i znajomych, mogli nawiązać kontakty 

towarzyskie, 

 udział w życiu społecznym, 

 zarząd Koła współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

Nowo ociemniali członkowie są kierowani na kursy lub turnusy rehabilitacyjne 

do ośrodków PZN organizowanych przez zarząd okręgu. Na wniosek członka 

udzielane są indywidualne szkolenia rehabilitacyjne np. w orientacji przestrzennej, 

prowadzenia gospodarstwa domowego i pielęgnacji niemowląt. Organizowane są 

również kolonie dla dzieci w ośrodkach specjalnie do tego przystosowanych, z 

rehabilitacją wzroku. Sprowadzane są książki z powiększonym drukiem, laski, szkła 

powiększające. Koło organizuje przeglądy muzyczne i artystyczne. Prenumerowane 

są biuletyny drukowane pismem Braill'a. 

 Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w I i III środę każdego miesiąca. 
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FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU 

KROŚNIEŃSKIEGO 
 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  2 0 0 5 

 
 

Siedziba: ul. Kościuszki 58b/2, Krosno Odrzańskie 

Prezes: Andrzej Chinalski 

e-mail: mglaz@wp.pl  
www.forum-samorzadowe.pl 

 

 

 

GŁÓWNE CELE: 

 działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w dziedzinach: 

 gospodarki, 

 oświaty i wychowania, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 ochrony środowiska, 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, 

 rolnictwa, 

 podnoszenia poziomu życia na wsi, 

 współpracy międzynarodowej. 

 

FORMY PRACY: 

 wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatu. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 organizacja środowiskowych imprez integracyjnych, 

 współorganizacja Gminnych zawodów OSP w 2006r., 

 współorganizacja Dnia Kultury Japońskiej – 2006r., 

 udział członków forum w rozgrywkach Krośnieńskiej Ligi Halowej w Piłce 

Nożnej. 

 współorganizacja projektu „Internauta to ja”, 

 organizacja festynów rekreacyjnych „Sport to zdrowie”, 

 wymiana młodzieży polsko – niemieckiej, 

 organizacja imprez integracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mglaz@wp.pl
http://www.forum-samorzadowe.pl/
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KLUB SPORTOWY „TĘCZA” 

R O K  Z A Ł O Ż E N I A  2009 r. 

 

Siedziba: ul. Pocztowa 27 

Tel/fax: 68 383 42 78 

Prezes: Robert Gwizdek 

strona www:  www.ksteczakrosno.pl  

 

GŁÓWNE CELE: 

 propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej i 

sportu,  

 

W realizacji celów KS „Tęcza” współpracuje z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

w Krośnie Odrzańskim, szkołami, zakładami pracy i instytucjami oraz jednostkami 

wojskowymi. 

 

FORMY PRACY: 

 prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, konsultacji, kursów 

zgrupowań, konkursów, pogadanek przy udziale fachowej kadry trenersko – 

instruktorskiej, 

 organizowanie zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, 

 uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych. 

 Udział zawodników w szkoleniach i rozgrywkach ligowych sekcji piłki nożnej, 

tenisa stołowego i brydża sportowego. 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

 

 organizowanie zawodów i rozgrywek szczebla lokalnego, regionalnego oraz 

centralnego w/w wymienionych dyscyplinach sportu, 

 organizowanie festynów sportowych promujących zdrowy styl życia. 
 

http://www.ksteczakrosno.pl/
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STOWARZYSZENIE ZIELONE ŚWIATŁO 

ROK ZAŁOŻENIA 2004 r.  

Biuro: ul. Parkowa 1 

 Krosno Odrzańskie  

Telefon: 068 383 42 18 

Mail: lgd@krosnoodrzanskie.pl 

Prezes: Andrzej Chinalski  

 

 

GŁÓWNE CELE: 

 rozwój turystyczny, ekologiczny i kulturowy obszaru objętego Lokalną 

Strategią Rozwoju, 

 podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, 

 Rozwój gospodarczy regionu szansą na lepszą jakość życia mieszkańców z 

obszaru LGD Zielone Światło. 

 

 

PLANOWANA DZIAŁALNOŚĆ: 

W zakresie działalności stowarzyszenia planowane są:  

 projekty w kierunku; 

 działalności pozarolniczej, 

 rozwoju mikroprzedsiębiorczości, 

 odnowy wsi, ale także „małych projektów”, które są szansą na rozwój 

aktywności mieszkańców terenu LGD.  

 szkolenia i doradztwo dla mieszkańców obszaru LGD, 

 akcje informacyjno-promocyjne, mająca na celu zapoznanie z rodzajami 

przedsięwzięć w LSR, zasadami naboru wniosków i realizacją projektów. 

 

Pierwsze nabory będą ogłaszane w III kwartale 2009 roku. Realizacja powyższych 

działań możliwa będzie dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, osi 4 LEADER. Stowarzyszenie 

uzyskało wsparcie w kwocie blisko 3 milionów 600 tysięcy złotych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lgd@krosnoodrzanskie.pl


 

34 

KLUB SPORTOWY ODRA DORAMEX 

ROK ZAŁOŻENIA 2009 r.  

 

Biuro: Radnica 126 

Prezes: Jarosław Lipiński  

 

 

GŁÓWNE CELE: 

 rozwijanie różnorodnych form wychowania fizycznego i sportu wśród 

społeczeństwa na terenie swego działania, 

 

FORMY PRACY: 

 rozwijanie sportu i rekreacji, 

 organizowanie masowych imprez sportowych dla członków i mieszkańców w 

obszarze działalności, 

 uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, organizowanych przez 

władze lokalne i organizacje społeczne, 

 prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego.   
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KLUB PIŁKI NOŻNEJ  TRAMP – KARP 

OSIECZNICA 
 

ROK ZAŁOŻENIA 2010 r.  

Biuro: ul. Leśna 3 

  Osiecznica 

Prezes: Andrzej Sumiński  

 

 

GŁÓWNE CELE: 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków klubu, 

 

FORMY PRACY: 

 upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki, 

 organizowanie imprez i zawodów sportowych, 

 organizowanie obozów szkoleniowych, 

 współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi 

stowarzyszeniami i organizacjami. 
 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

   

 organizacja Turniejów Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Zielonej Górze, 

 współorganizacja festynu „Święto karpia”. 
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KLUB SPORTOWY KRUSZYWO 
 

ROK ZAŁOŻENIA 2008 r.  

Biuro: Stary Raduszec 2a 

Prezes: Tadeusz Sudnik  

 

 

GŁÓWNE CELE: 

 krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 

działania klubu, 

 wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. 

 

FORMY PRACY: 

 współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi  w celu 

zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, 

 uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i 

międzynarodowej, 

 organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

 prowadzenie działalności szkoleniowej, 

 sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu.  
 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

   

 organizacja zawodów sportowych, meczów piłkarskich oraz imprez rekreacyjno 

– sportowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

KLUB SPORTOWY POGOŃ 
 

ROK ZAŁOŻENIA 2010 r.  

Biuro: Wężyska 152 

Prezes: Mirosław Adamczuk 

 

 

GŁÓWNE CELE: 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków klubu , 

 

FORMY PRACY: 

 upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki, 

 popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej, 

 popularyzowanie higienicznego trybu życia, 

 organizowanie imprez i zawodów sportowych, 

 organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz 

innych osób na terenie działania klubu, 

 współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi 

stowarzyszeniami i organizacjami. 
 

OSIĄGNIĘCIA: 

   

 organizacja zawodów sportowych, meczów piłkarskich oraz imprez rekreacyjno 

- kulturalnych. 
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SIATKARSKI KLUB SPORTOWY „TĘCZA” 
 

ROK ZAŁOŻENIA 2009 r.  

Biuro: ul. Pułaskiego3 

  Krosno Odrzańskie  

Prezes: Grzegorz Noga 

 

 

GŁÓWNE CELE: 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków klubu, 

 

FORMY PRACY: 

 upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki, 

 popularyzacja kultury zdrowotnej i fizycznej, 

 popularyzowanie higienicznego trybu życia 

 organizowanie imprez i zawodów sportowych, 

 organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz 

innych osób na terenie działania stowarzyszenia, 

 współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi 

stowarzyszeniami i organizacjami. 
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STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH  

KOŁO NR 16 
 

 

Biuro: ul. Poznańska 42 

  Krosno Odrzańskie  

Prezes: Marek Pukanty 

 

 

GŁÓWNE CELE: 

 integracja środowisk saperskich i żołnierzy wojsk inżynieryjnych, 

 kultywowanie i upowszechnianie tradycji saperskiej. 

 

FORMY PRACY: 

 utrzymanie w pamięci narodowej ogólnie pojętej działalności saperskiej z lat 

wojny, 

 sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, związanej z saperami. 
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STOWARZYSZENIE KILIŃSZCZAKÓW 
 

ROK ZAŁOŻENIA 2009 r.  

Biuro: ul. Parkowa 1 

  Krosno Odrzańskie  

Prezes: Bolesław Baranowski  

 

 

 

FORMY PRACY: 

 wszechstronna pomoc w środowisku byłych żołnierzy 4 LDZ, 

 propagowanie osiągnięć oręża polskiego, 

 pomoc w utrzymaniu Izby Pamięci, 

 wspieranie działalności związanej z obronnością państwa, 

 współpraca z jednostkami wojskowymi  

 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

   

 współudział w uroczystościach państwowych i resortowych. 
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STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ 
 

ROK ZAŁOŻENIA 2006 r.  

Biuro: ul. Piastów 10e 

  Krosno Odrzańskie  

Prezes: Joanna Szymańska  

tel./fax: 68 383 1076 

e-mail: krosno.przystan@wp.pl  

 

 

FORMY PRACY: 

 wspieranie osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych 

 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

   

 organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, 

 szkolenia dla rodzin osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:krosno.przytsan@wp.pl
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POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 

 REJON IV KROSNO ODRZAŃSKIE  
 

ROK ZAŁOŻENIA 1933 r.  

Biuro: ul. Pocztowa 27 

  Krosno Odrzańskie  

Prezes: Zdzisław Horochowski  

 

 

 

FORMY PRACY: 

 organizowanie współpracy między kołami PZW w realizacji zadań 

statutowych, 

 organizowanie imprez sportowych w rejonie, 

 organizowanie szkoleń i zawodów dla młodzieży 

 koordynacja gospodarki rybacko - wędkarskiej 

 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

   

 organizacja zawodów wędkarskich o puchar Starosty Krośnieńskiego, 

 organizacja zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego, 

 organizacja zawodów wędkarskich „Złota rybka”, 

 organizacja zawodów wędkarskich dla młodzieży„Mini złota rybka”, 

 organizacja zawodów wędkarskich dla 17 pół PZW w rejonie, 

 organizacja współpracy Społecznej Straży Rybackiej ze Strażą Miejską i Strażą 

Leśną. 
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STOWARZYSZENIE NAUKOWO – TECHNICZNE 

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA 

Koło Terenowe w Krośnie Odrzańskim 
 

  

Biuro: ul. Armii Czerwonej 68 

  Krosno Odrzańskie  

Prezes: Władysław Zwierzychowski  
e-mail: wladyslaw_cyklameny_iwinogrona@interia.eu 
 

 

FORMY PRACY: 

 ogrodnictwo i działania w kierunku rozwoju tradycyjnej uprawy winorośli, 

 praca na rzecz szkolnych kół miłośników winorośli, 

 obserwacja przygotowań nowych odmian winorośli do warunków 

krośnieńskich   

 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

   

 przywrócenie tradycyjnej uprawy winorośli, 

 wspieranie rozwoju miejscowych ogrodów, oraz upowszechnianie 

nowoczesnych form i metod pracy ogrodniczej, 

 korzystny wspływ na ekologię środowiska 

 wydawanie biuletynów SITO oraz innych materiałów informacyjnych, w tym 

książki pt. „Winorośl i jej dzieje w Polsce a szczególnie na Ziemi 

Krośnieńskiej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wladyslaw_cyklameny_iwinogrona@interia.eu
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KLUB SPORTOWYJU JITSU SATORI KROSNO 

ODRZAŃSKIE  
 

ROK ZAŁOŻENIA 2009 r.  

Biuro: ul. Poznańska 42 a 

  Krosno Odrzańskie  

Prezes: Ireneusz Wróbel 
www.satori-krosnoodrzanskie.pl   
 

 

 

FORMY PRACY: 

 szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu sztuk walki, 

 organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych. 

 

 

OSIĄGNIĘCIA: 

   

  seminaria sztuk walki, 

 organizacja zawodów sportowych, 

 organizacja obozów sportowo - rekreacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satori-krosnoodrzanskie.pl/
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WYKAZ STOWARZYSZEN I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Prezes Adres siedziby /  

adres 

korespondencyjny 

 

1. 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

Zdzisław 

Paduszyński 

Krosno Odrzańskie 

ul. Parkowa 1 

2. Krośnieńskie Stowarzyszenie HOMO ARTIFEX  Małgorzata Opara Krosno Odrzańskie 

ul. Szkolna 1 

Zamek Piastowski 

3. Klub Sportowy TĘCZA Krosno Odrzańskie Robert Gwizdek Krosno Odrzańskie  

ul. Pocztowa 27 

tel/fax: 68-383-42-78 

e-mail: 

robert.gwizdek@wp.

pl 
www.ksteczakrosno.pl 

4. Klub Sportowy ODRA  Doramex Jarosław Lipiński Radnica 126 

5. Klub Piłki Nożnej TRAMP-KARP Osiecznica Andrzej Sumiński Osiecznica 

ul. Leśna 3 

tel: 68-383-86-58 

fax: 95-755-00-51 

e-mail: 

strazakb@poczta.fm 

6. Klub Sportowy KRUSZYWO  Tadeusz Sudnik Stary Raduszec  20 a 

7. Klub Sportowy POGOŃ  Mirosław 

Adamczuk 

Wężyska 152 

8. Ludowy Klub Sportowy CZARNI Czarnowo Jan Kusztal Czarnowo 6 

tel: 68-391-72-23 

9. Stowarzyszenie Krośnieńskich Działaczy Kultury na 

rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski  

Mirosław 

Szkodowski 

Krosno Odrzańskie  

ul. Grobla 56/3 

10. Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy  

Dzieciom i Młodzieży  

Lech Przybylski Krosno Odrzańskie 

ul. Pocztowa 9/6 

tel: 68-383-41-76 

e-mail: 

kspdim@neostrada.pl 
www.republika.pl/krop

om 

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Zarząd Miejsko - Gminny  

Kazimiera Potocka Krosno Odrzańskie  

ul. Piastów 14/1 

12. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii 

Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrz. 

Teresa Nowak 

 

Krosno Odrzańskie 

ul. Świerczewskiego 6 

Adres do 

korespondencji: 

Krosno Odrzańskie  

ul. Poznańska 29 

13. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii p.w. 

Św. Jadwigi w Krośnie Odrzańskim 

Bogumiła 

Kasperska 

Krosno Odrzańskie 

ul. Matejki ¾ 

mailto:robert.gwizdek@wp.pl
mailto:robert.gwizdek@wp.pl
mailto:strazakb@poczta.fm
mailto:kspdim@neostrada.pl
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tel: 68-383-56-56 

14. Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie Odrzańskim 

Danuta Cierpisz Krosno Odrzańskie  

ul. Poznańska 42 

tel/fax: 68-367-21-85 

e-mail: 

turystapttkkrosnoodrz

@interia.pl 
www.ow_krosnoodrz.pt

tk.pl 

15. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 

Byłych Więźniów Politycznych  

Eugeniusz Rawa  Krosno Odrzańskie 

ul. Poznańska 42a 

16. Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów 

Eligiusz Lodziński Krosno Odrzańskie  

ul. Pułaskiego 3 /  

Krosno Odrzańskie 

ul. Ogrodowa 1c/7 

tel: 68-383-50-85  

e-mail: elx49@op.pl 

17. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem  

Koło Rejonowe 

Benedykt Potocki Krosno Odrzańskie 

ul. Piastów 14/1 

18. Związek Żołnierzy  Wojska Polskiego – Koło Nr 9  Józef Cieślak Krosno Odrzańskie 

ul. Poznańska 42 

19. Związek Żołnierzy  Wojska Polskiego – Koło Nr 6  Mieczysław 

Michałowski 

Krosno Odrzańskie 

ul. Dąbrowskiego 2/2 

tel: 68-383-64-93 

20. Związek Inwalidów Wojennych RP  Krosno Odrzańskie 

ul. Poznańska 42 

21. Związek Sybiraków  Weronika Szymczak 

(Maszewo) 

Krosno Odrzańskie 

ul. Poznańska 42 

22. Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i 

Techników Ogrodnictwa Sekcja Miłośników 

Winorośli w Krośnie Odrzańskim  

Władysław 

Zwierzychowski 

Krosno Odrzańskie 

ul. Armii Czerwonej 68 

tel:68-383-54-02 

e-mail: 

wladyslaw_cyklamen

y_iwinogrona@interi

a.eu 

23. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  

Zarząd Koła w Krośnie Odrzańskim 

Mirosław Dechnik Krosno Odrzańskie 

ul.Piastów 10 ł/b 

24. Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród 

Działkowy im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego  

Dariusz Haik Krosno Odrzańskie 

ul. Działkowca 2 

e-mail: 

podkrosno@poczta.o

net.pl 

25. Polski Czerwony Krzyż  

Placówka Terenowa w Krośnie Odrzańskim  

Bogumił Stasiak Krosno Odrzańskie 

ul. Pocztowa 9/11 

26. Polski Związek Niewidomych  

Zarząd Koła w Krośnie Odrzańskim  

Marek Pietkiewicz Krosno Odrzańskie 

ul. Puławskiego 3  

tel: 68-383-77-26 

fax: 95-722-41-37 

27. Środowisko Drużyn TROP – PORT  

im. Olgi i Andrzeja Małkowskich  

Sabina Nadzieja Krosno Odrzańskie  

ul. Poznańska 74 

mailto:turystapttkkrosnoodrz@interia.pl
mailto:turystapttkkrosnoodrz@interia.pl
mailto:elx49@op.pl
mailto:wladyslaw_cyklameny_iwinogrona@interia.eu
mailto:wladyslaw_cyklameny_iwinogrona@interia.eu
mailto:wladyslaw_cyklameny_iwinogrona@interia.eu
mailto:podkrosno@poczta.onet.pl
mailto:podkrosno@poczta.onet.pl
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w Krośnie Odrzańskim 

28. Związek Harcerstwa Polskiego 

1 Krośnieńska Drużyna Harcerska TROP 

im. Andrzeja Małkowskiego 

w Krośnie Odrzańskim 

Klaudiusz Kacprzak Krosno Odrzańskie 

Ul. Łukasiewicza 2/13 

29. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd 

Miejsko – Gminny w Krośnie Odrz.  

Ochotnicze Straże Pożarne  

- Radnica – Prezes Edward Kandulski 

- Gostchorze – Prezes Zenon Tomkiewicz 

- Osiecznica - Prezes Bogdan Śnieżek 

- Czarnowo – Prezes Bolesław Olejarz 

- Wężyska – Prezes Mirosław Andrzejewski 

Prezes -  

Andrzej Chinalski  

V-ce Prezes –  

Mariusz Grycan 

Krosno Odrzańskie 

ul. Parkowa 1 

30. Polski Związek Wędkarski w Zielonej Górze 

Rejon IV Krosno Odrzańskie 

 

Prezes - Zdzisław 

Horochowski 

  

Krosno Odrzańskie  

ul. Pocztowa 27 

tel: 68-383-54-26 

31. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

SKARPA 

Janusz Marciniak Krosno Odrzańskie 

ul. Ogrodowa 1c/1 

tel/fax: 68-383-50-18 

e-mail: sis-

skarpa@o2.pl 

www.skarpa.org.pl 

32. Parafialny Zespół CARITAS Maria Lewandowicz Krosno Odrzańskie 

ul. Świerczewskiego 6 

33. Kub Łuczniczy “SAGITTARIUS” Wojciech Zieliński Krosno Odrzańskie  

Ul Poznańska 42 A 

tel. 68-383-80-38 

34. Stowarzyszenie “PRZYSTAŃ” w Krośnie 

Odrzańskim 

Joanna Szymańska Krosno Odrzańskie  

ll. Piastów 10E 

tel/fax: 68-383-10-76 

e-mail: 

krosno.przystan@.wp.p

l 

35. Stowarzyszenie Gier Umysłowych “KOMINIARZ” Bogusław Kamiński Krosno Odrzańskie 

ul. Kościelna 6a 

 

36. Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu 

Krośnieńskiego 

Andrzej Chinalski Krosno Odrzańskie  

ul. Parkowa 1 

66 – 600 Krosno 

Odrzańskie 

37. Uniwersytet Trzeciego Wieku Wojciech 

Brodziński 

Krosno Odrzańskie 

ul. Piastów 10 ł 

38. "Lokalna Grupa Działania Zielone Światło" Andrzej Chinalski Krosno Odrzańskie  

ul. Parkowa 1 

tel/fax: 68-383 4218  

e-mail: 

lgd@krosnoodrzansk

ie.pl 
 www.lgdzs.pl 

39. Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 16 Marek Pukanty Krosno Odrzańskie 

ul. Poznańska 42 

mailto:sis-skarpa@o2.pl
mailto:sis-skarpa@o2.pl
mailto:lgd@krosnoodrzanskie.pl
mailto:lgd@krosnoodrzanskie.pl
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40. Stowarzyszenie Kilińszczaków Bolesław 

Baranowski 

Krosno Odrzańskie 

ul. Parkowa 1 

e-mail: 

kamerdula@op.pl 

41. Siatkarski Klub Sportowy "Tęcza" Grzegorz Noga ul. Pułaskiego 3 

Krosno Odrzańskie 

tel: 68-383-54-08 

fax: 68-383-06-24 

42 Klub Sportowy Ju Jitsu SATORI Krosno Odrzańskie Ireneusz Wróbel ul. Poznańska 42a 

Krosno Odrzańskiego 

www.satori-

krosnoodrzanskie.pl  

 

mailto:kamerdula@op.pl
http://www.satori-krosnoodrzanskie.pl/
http://www.satori-krosnoodrzanskie.pl/

