BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Powiatu Wałeckiego
Stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestu Sądowego
Nr KRS
Data wpisu
Nazwa organizacji
/ numer
Lp.
do
pozarządowej / klubu /
ewiden
ewidencji
stowarzyszenia/ fundacji
cyjny

Siedziba - adres

tel./
e-mail /
strona www

1.

19.04.2001

8093

Ochotnicza Straż Pożarna w
Marcinkowicach

Marcinkowice 79
78-641 Lubiesz

b.d.

2.

14.05.2001

12049

Ochotnicza Straż Pożarna w
Wołowych Lasach

Wołowe Lasy 76
78-630 Człopa

b.d.

3.

30.05.2001

15128

Ochotnicza Straż Pożarna w
Bronikowie

Bronikowo 40A
78-650 Mirosławiec

b.d.

4.

01.06.2001

16117

Ochotnicza Straż Pożarna w
Lubieszy

Lubiesz 11A
78-641 Lubiesz

b.d.

5.

04.06.2001

16887

Centrum Aktywizacji Lokalnej
"Dialog"

os. Dolne Miasto 26
78-600 Wałcz

067 387 42 47

6.

05.06.2001

17420

Ochotnicza Straż Pożarna w
Tucznie

ul. Pocztowa 6
78-640 Tuczno

b.d.

7.

22.01.2001

19518

Ochotnicza Straż Pożarna
Piecniku

Piecnik 37
78-650 Mirosławiec

b.d.

8.

17.08.2001

30286

Ochotnicza Straż Pożarna w
Witankowie

Witankowo
78-600 Walcz

b.d.

9.

31.07.2001

32178

Ochotnicza Straż Pożarna w
Rudkach

Rudki
78-607 Dębołęka

b.d.

10.

03.10.2001

35329

Ochotnicza Straż Pożarna w
Człopie

ul. Paderewskiego
78-630 Człopa

b.d.

11.

11.09.2001

42576

Ochotnicza Straż Pożarna w
Dębołęce

Dębołęka
78-607 Dębołęka

b.d.

12.

10.10.2001

47560

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
"Nasza Przyszłość"

Wołowe Lasy 49
78-630 Człopa

b.d.

Przedstawiciel
organizacji- osoba
wyznaczona do
reprezentacji

Cel działania (hasłowo)

1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
Tadeusz Nowakowski - 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski
Romuald Węgrzyn - żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i
Prezes
środków do zwalczania pożarów, klęski żywiołowej, prowadzenie działań
ratowniczych
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
Paweł Puzmujźniak - 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
Edward Brzdąk 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
1. Integracja lokalnych społeczności
2. Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych
Mieczysława
3. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych
Łukaszewicz - Prezes wolontariuszy
4. Stworzenie płaszczyzn współpracy organizacji pozarządowych i
samorządowych
utworzenie lokalnych grup samopomocy
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
Marcin Zieliński 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
Maciej Koźlarek 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
Marian Leśniak 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
Jacek Stawicki 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Jerzy Bekker - Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Tadeusz Śmigiel
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi Wołowe
Ryszard Skrzypczak Lasy
Prezes
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Teren
działania

Obszar działania
(według
ustalonego
katalogu)

miejscowość
Marcinkowice

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Wołowe Lasy

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Bronikowo

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Lubiesz

Ochrona
przeciwpożarowa

Powiat Wałecki

Aktywizacja

miejscowość
Tuczno

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Piecnik

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Witankowo

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Rudki

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Człopa

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Dębołęka

Ochrona
przeciwpożarowa

cały kraj

Samorządność

Uwagi

zlikwido
wany

zlikwidowano
05.02.2015

13.

18.11.2004

53793

Stowarzyszenie
Przedsiębiorców i Kupców
Ziemni Wałeckiej

Plac Wolności 8
78-600 Wałcz

067 258 34 63

14.

25.10.2001

55881

Wałeckie Stowarzyszenie Klub
Abstynentów "Korona"

ul. Wojska Polskiego 26
78-600 Wałcz

b.d.

15.

06.11.2001

59111

Stowarzyszenie Hospicjum
Domowe im. Matki Teresy z
Kalkuty

Nowa Szwecja 8
78-600 Wałcz

067 258 16 30

16.

22.11.2001

64585

Stowarzyszenie Klub Karate
Tradycyjnego

ul. Bydgoska 21A/9
78-600 Wałcz

68 250 14 71

17.

04.01.2002

77568

Stowarzyszenie
"Społeczeństwo Obywatelskie"

ul. Obrońców
Westerplatte 13A/8
78-600 Wałcz

b.d.

18.

09.01.2002

79258

Stowarzyszenie Taksówkarzy os. Dolne Miasto 26/12
w Wałczu
78-600 Wałcz

067 258 29 69

19.

11.02.2002

90138

Stowarzyszenie Fundusz
lokalny Powiatu Wałeckiego

os. Dolne Miasto 26
78-600 Wałcz

067 387 42 47

20.

11.02.2002

90445

Związek Sportowy
WORLD SHOTOKAN
INSTITUTE-POLAND

ul. Bydgoska 21A/9
78-600 Wałcz

067 250 14 71

21.

04.03.2002

96893

Powiatowe Stowarzyszenie
Profilaktyki i Bezpieczeństwa
"Wsparcie"

ul. Dąbrowskiego 6
78-600 Wałcz

b.d.

22.

22.03.2002

101483

Stowarzyszenie Inicjatyw
Gospodarczych

ul. Bydgoska 74
78-600 Wałcz

067 387 01 34

1. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków
stowarzyszenia
2. kultywowanie tradycji handlowej
3. udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu
problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych
Zbigniew Kiwertz 4. współdziałanie w organizowaniu działalności kupieckiej
Prezes
5. współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji
państwowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności
kupieckiej
6. stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich
7. prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo - wychowawczej,
sportowo - turystycznej i towarzyskiej
1. Ukształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego
Andrzej Nogaj - Prezes powstrzymywania się od picia napojów alkoholowych.
2. Propagowanie trzeźwości
1. Umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu
Beata Kałużyńska - choroby.
Prezes
2. Pomoc rodzinom w opiece nad chorym w terminalnym okresie choroby
lub z choroba nieuleczalną
Krzysztof Gwizdała - Rozwój kultury fizycznej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla
Prezes
kultury fizycznej
1. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
2. Upowszechnianie wiedzy o przysługującym obywatelom prawach
Roman Wiśniewski - 3. Bezpłatne i bezstronne poradnictwo obywatelskie
Prezes
4. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela
5. Informowanie o pomocy udzielanej przez organizację pozarządowe
6. Działanie na rzecz rozwoju edukacyjnego społeczeństwa
1. Kształtowanie wśród członków stowarzyszenia społecznego
zaangażowania
Tadeusz Lebiedź 2. Służenie głosem doradczym w życiu społeczno - gospodarczym
Prezes
samorządowi
3. Integracja środowiska taksówkarzy w Wałczu
1. Wspieranie inicjatyw społecznych
Mieczysława
2. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej
Łukaszewicz - Prezes 3. Rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych
Zarządu
4. Wspieranie osób fizycznych i prawnych w zakresie objętych celami
stowarzyszenia
Zbigniew Ruta Przewodniczący

Organizowanie, uprawianie i doskonalenie karate tradycyjnego we
wszystkich formach kultury fizycznej

1. stworzenie bazy lokalowej dla działań wynikających ze statutu
2. Prowadzenie zajęć tematycznych dla młodzieży
3. Wyłanianie i przygotowywanie liderów młodzieżowych
Bogdan Wankiewicz - 4. Rozbudzanie aktywności społecznej młodzieży
Prezes
5. Prowadzenie zajęć o charakterze informacyjnym
6. Informowanie o pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe
7. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa
publicznego
1. reprezentowanie zbiorowych interesów członków stowarzyszenia
wobec władz i innych
2. Realizowanie wszelkich innych wniosków członków
3. Odgrywanie roli forum wymiany doświadczeń
Zbigniew Wolny 5. Ochrona interesów całej grupy zawodowej
Prezes
6. Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami
7. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie promocji firm
zrzeszonych w stowarzyszeniu
8. Dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji swoich członków

cały kraj

Przedsiębiorczość

Miasto Wałcz i
sąsiadujące
gminy

Uzależnienia

Miasto Wałcz

Pomoc Społeczna

cały kraj

Sport

cały kraj

nauka/wychowanie/edu
kacja
Aktywizacja

Miasto Wałcz

Przedsiębiorczość

cały kraj

Aktywizacja

cały kraj

Sport

Powiat Wałecki

Aktywizacja

Powiat Wałecki

Przedsiębiorczość

zlikwido
wane

zlikwido
wano

zlikwido
wane

23.

24.

25.

22.03.2002

15.04.2002

24.04.2002

102304

106429

108651

Stowarzyszenie "Rolnicy Ziemi
Wałeckiej"

Stowarzyszenie Dzieci
Niepełnosprawnych "Uśmiech

Ochotnicza Straż Pożarna w
Golcach

ul. Dąbrowskiego 8
78-600 Wałcz

ul. Nowomiejska 2
78-600 Wałcz

Golce 42
78-600 Wałcz

067 258 31 81

067 258 26 00

b.d.

Tomasz Żal Przewodniczący

1. Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
2. Reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów
państwowych i samorządowych
3. Upowszechnianie wiedzy rolniczej
4. Organizowanie wzajemnej pomocy w prowadzeniu działalności
gospodarczej
5. Informowanie o pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe
6. Działanie na rzecz rozwoju edukacyjnego społeczeństwa wiejskiego

cały kraj

Przedsiębiorczość
Aktywizacja

Aneta Ptak - Prezes

1. Współpraca z zakładami, instytucjami i placówkami prowadzącymi
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
2. Organizowanie własnego ośrodka rehabilitacyjnego
3. Organizowanie wszechstronnej opieki, pomocy dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
4. Podejmowanie wszelakich niezbędnych działań służących realizacji
celów stowarzyszenia

cały kraj

Niepełnosprawność
Organizacja pożytku
publicznego

Robert Bartniczak Prezes

1. Prowadzenie działaności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów i innych klęsk
3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed
pożarami oraz przygotowanie jej do udziału ochronie przeciwpożarowej
4.Branie udziału w ochronie cywilnej
5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury,
oświaty i sportu
6. Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i patologiom
7. Tworzenie wśród mieszkańców terenów chronionych, zainteresowań i
kółek społecznych i kulturalnych
8. Wykonywanie innych zadań wynikającyh z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz statutu
9. Działanie na rzecz ochrony środowiska

miejscowość
Golce

Ochrona
przeciwpożarowa

cały kraj

Aktywizacja

miejscowość
Szwecja

Ochrona
przeciwpożarowa

Województwo
zachodniopomor
skie

Turystyka/rekreacja

cały kraj

Zdrowie

gmina i miasto
Mirosławiec

Niepełnosprawność

cały kraj

Sport

Miasto Wałcz

Zdrowie
Turystyka/rekreacja

1. Aktywizowanie i kształcenie różnych środowisk do działania na rzecz
integracji europejskiej
2. Wspieranie aktywności na rzecz poznawania i rozwijania wspólnego
Bogusława
dziedzictwa europy
Towalewska - Prezes
3. Inspirowanie i wspieranie wspólnych inicjatyw proeuropejskich
4. Promowanie walorów turystycznych Pojezierza Wałeckiego w
państwach Unii Europejskiej
1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
Leonard Bączkowski - 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
Prezes
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej

26.

24.04.2002

109207

Wałeckie Stowarzyszenie
Integracji Europejskiej

ul. Tysiącelcia 19
78-600 Wałcz

b.d.

27.

24.04.2002

109242

Ochotnicza Straż Pożarna w
Szwecji

ul. Kościelna
78-611 Szwecja

b.d.

28.

24.04.2002

109430

Stowarzyszenie Miłośników
Bytynia

ul. Bracka 1
78-600 Wałcz

067 258 20 41

Marcin Pyka -Prezes

Ochrona jeziora Bytyń z jego wyspami, otuliny jeziora dla utrzymania
walorów przyrodniczych i krajobrazowych

29.

13.08.2002

126446

Wałeckie Stowarzyszenie
"Zdrowy Styl Życia"

ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz

067 250 28 01

Ryszard Wierciński Prezes

1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
2. Zapobieganie Wypadkom, urazom i zatruciom
3. Propagowanie siedliskowego podejścia do zdrowia

30.

26.08.2002

128090

ul. Zamkowa 12
78-650 Mirosławiec

b.d.

Małgorzata Dorsz Przewodnicząca

Obrona ludzkiej godności każdego dziecka, młodego człowieka i innych
osób niepełnosprawnych bez względu na ich stan zdrowia

31.

04.10.2002

133851

ul. Zaułek Chełmiński
14A
78-600 Wałcz

607284211

Andrzej Wegner Prezes

1. Promowanie sportu tenisowego
2. Organizowanie imprez sportowych
3. Utrzymanie i modernizacja kortów tenisowych

32.

02.01.2003

145438

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
"Jutrzenka"
Stowarzyszenie Wałeckie
Wojskowe Towarzystwo
Tenisowe

Stowarzyszenie Budowy Sali
Gimnastycznej "Victoria"

ul. Robotnicza 23
78-600 Wałcz

b.d.

Andrzej Wiśniewski Przewodniczący

1. Pozyskiwanie środków finansowych na budowę Sali gimnastycznej
2. Propagowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym poprzez
masowy udział w imprezach lokalnych
3. Promowanie firm i osób fizycznych wspierających działania
stowarzyszenia
4. współpraca z władzami

zlikiwdo
wano

w
likwidacji

zlikiwido
wano

33.

27.01.2003

147289

Stowarzyszenie Obywatelski
Ruch Samorządowy
"Przyszłość"

ul. Bydgoska 74
78-600 Wałcz

b.d.

1. Reprezentowanie zbiorowych interesów członków wobec władz
2. Realizowanie wszelkich innych wniosków i postulatów członków
3. Odgrywanie roli forum wymiany opinii i doświadczeń
Bogdan Wankiewicz - 4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju samorządności
Prezes
5. Budowanie ugrupowania obywatelskiego wrażliwego społecznie,
zaangażowanego w rozwiązywanie problemów mieszkańców Powiatu
Wałeckiego
6. Rozbudzanie aktywności społecznej

34.

21.02.2003

152539

Ochotnicza Straż Pożarna w
Mirosławcu

ul. Sprzymierzonych 34
78-650 Mirosławiec

b.d.

Leszek Mazur - Prezes

35.

26.11.2003

181017

Wałeckie Towarzystwo
Muzyczne

ul.MARII
KONOPNICKIEJ 2
78-600 Wałcz

b.d.

Elżbieta Górna Prezes

36.

09.01.2004

186644

Stowarzyszenie Walecki Klub
Miłośników Miasta

ul. Plac Wolności 1
78-600 Wałcz

37.

01.03.2004

197765

Klub Współpracy
Międzynarodowej

Al. Tysiąclecia 10
78-600 Wałcz

38.

02.06.2004

Stowarzyszenie Zapobiegania
Tragediom na Drogach oraz
Wspierania Ofiar Przestępstw
208252
i Poszkodowanych w
Wypadkach Komunikacyjnych
"Bezpieczeństwo i Pomoc"

39.

28.06.2004

210786

Ochotnicza Straż Pożarna w
Mielęcinie

692468606
e-mail:
jotel11@wp.pl
Leszek Jóźwik - Prezes
www.
wolcen.republik
a.pl
Sklep "U
Rydera"
Franciszek
Ryder
Franciszek Ryder Al. Tysiąclecia
Prezes
2A
506 070 444
kwmwalcz@op.

ul. Kołobrzeska 37
78-600 Wałcz

067 258 65 40

ul Cmentarna 3
78-631 Mielęcin

b.d.

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

miasto Wałcz

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Samorządność

cały kraj

Współpraca
międzynarodowa

cały kraj

Bezpieczeństwo
Pomoc społeczna

Ochrona
przeciwpożarowa

cały kraj

Udzielanie wszechstronnej pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom i
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

cały kraj

Pomoc społeczna

1. Delegowanie przedstawicieli do tworzonych przez władze miast
organów doradczych w sprawach kultury i sztuki
2. Stwarzanie możliwości rozwoju istniejącym talentom
3. Rozwijanie poprzez inicjatywy artystyczne aktywności społecznej
4. Udział w lokalnych i międzynarodowych wydarzeniach artystycznych
5. Sprawowanie funkcji opiekuńczej nad jednostkami pragnącymi
prowadzić działalność artystyczną
6. Organizacja koncertów, warsztatów, spotkań i innych
7. Organizacja wymiany kulturalnej młodzieży i studentów

cały kraj

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

e-mail:
mensagitatmole
m@o2.pl
www.mam.fr.pl

Jakub Siemieński Prezes

41.

08.11.2004

219573

Stowarzyszenie "SOS" na
rzecz Rodzin i Osób
Wymagających Pomocy

ul. Nowomiejska 2
78-600 Wałcz

b.d.

Elżbieta
Lewandowaska Prezes

b.d.

cały kraj

1. Promocja i popularyzacja idei zdrowego trybu życia;
2. Upowszechnianie wiedzy o środowisku naturalnym i jego ochronie;
3. Promocja szeroko pojętej kultury i sztuki
4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających
podobne cele statutowe;
5. Rozwój i promocja aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji;
6. Popularyzacja rozwoju fizycznego jak i intelektualnego;
7. Wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków stowarzyszenia
M.A.M.;
8. Renowacja zabytków kultury, sztuki, architektury i techniki;
9. Wspomaganie osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej

ul. Mazowiecka 3/1
78-600 Wałcz

ul. Spokojna 1A
78-650 Mirosławiec

Ochrona
przeciwpożarowa

miejscowość
Mielęin

Stowarzyszenie Mens Agitat
Molem

Stowarzyszenie Republika
Wyobraźni

Upowszechnianie i rozwijanie idei współpracy międzynarodowej z
klubami i organizacjami o tym samym lub zbliżonym charakterze

miejscowość
Mirosławiec

Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i
środków do zwalczania pożarów, klęski żywiołowej, prowadzenie działań
ratowniczych

217723

227859

1. Integracja mieszkańców wokół spraw związanych z funkcjonowaniem
miasta, poprawa jego estetyki i wykorzystaniem walorów turystyczno rekreacyjnych
2. Upowszechnianie przeszłości i perspektyw rozwoju miasta
3. stanowić środowisko opiniotwórcze i opiniodawcze
4. Zaspokojenie potrzeb intelektualnych swoich członków

Samorządność

Andrzej Macewicz Prezes

28.09.2004

03.02.2005

Działalność poświęcona rozwojowi muzyki

1. Prowadzenie i wspieranie działalności zapobiegającej tragediom na
Tadeusz Pacanowski - drogach
Prezes
2. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych i innym

40.

42.

1. Prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych
3. Uświadamianie ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
4. Branie udziału w obronie cywilnej

Powiat Wałecki

Mirosław Sobieraj Prezes

zlikwido
wano
21.01.20
19

Sport/turystyka
Ekologia/ochrona
środowiska

zlikwidowano
14.07.2016

43.

44.

45.

02.03.2005

19.04.2005

31.05.2005

229657

232377

235210

Stowarzyszenie Miłośników
Jazdy Terenowej Wałcz 4X4

Stowarzyszenie Grup
Warownych Pojezierza
Wałeckiego

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi
Wałeckiej "Amazonka"

ul. Smolna 20
78-600 Wałcz

b.d.

ul. Nowomiejska 36
78-600 Wałcz

b.d.

ul. Zdob. Wału
Pomorskiego 54
78-600 Wałcz

adres koresp.
Elżbieta Rewers
ul. Żabia 48
78-600 Wałcz
508136647

Andrzej Zupnik

1. Rozwijanie i propagowanie jazdy samochodami terenowymi
Wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania
3. Promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Pojezierza
Wałeckiego

1. Promowanie miasta, pielęgnowanie historii, zachowanie militarnej
infrastruktury
2. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego
Wojciech Olek - Prezes 3. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom
działalności stowarzyszenia
4. Wspieranie koleżeńskie członków stowarzyszenia
5. Wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków stowarzyszenia

Barbara LisowskaPrezes

1. Prowadzenie zajęć tematycznych dla zainteresowanych
2. Rozbudzenie większego zainteresowania problemem chorób
nowotworowych
3. Prowadzenie zajęć o charakterze informacyjnym
4. Informowanie o pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe
5. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy warunków
rehabilitacyjnych
1. Rozwój i Aktywizacja młodzieży
2. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego
3. Integracja młodzieży
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Współpraca partnerska z organizacjami lokalnymi
5. Promocja sportu masowego
1. Upowszechnianie wiedzy o historii średniowiecza
2. Krzewienie i upowszechnianie kultury średniowiecznej
3. Organizacja i popularyzacja kultury średniowiecznej
4. Promocja miasta i Ziemi Wałeckiej
5. Działanie na rzecz rozwoju edukacyjnego społeczeństwa
6. Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej

46.

28.10.2005

244194

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Młodzieży

ul. Wolności 78
78-640 Tuczno

b.d.

Piotr Kosowiec Prezes

47.

08.11.2005

244637

Stowarzyszenie Bractwo
Rycerzy Bezimiennych

ul. Plac Zesłańców
Sybiru 3
78-600 Wałcz

b.d.

Robert Kraszczuk Prezes

48.

13.12.2005

246330

Stowarzyszenie Rozwoju
Obszarów Wiejskich Gminy
Tuczno

ul. Wolności 6
78-640 Tuczno

067 259 32 17

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju gminy
Bożena Sabat - Prezes Tuczno
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego

067 387 51 15

1. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski i Ziemi Wałeckiej
2. Krzewienie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich
3. Organizacja i popularyzacja kultury polskiej
4. Promocja miasta i Ziemi Wałeckiej
5. Działania na rzecz rozwoju edukacyjnego społeczeństwa
Kazimierz Jaroszewicz - 6. Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej
Przewodniczący
7. Działanie na rzecz profilaktyki zdrowotnej
8. Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
9. Działanie na rzecz oświaty, edukacji, nauki, wychowania i sportu
10. Działanie na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa
11. Działania na rzecz zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych
12. Udział w życiu politycznym i publicznym

49.

11.01.2006

Ponadpartyjne Stowarzyszenie
248743
Powiatu Wałeckiego "Dąb
Piastowski"

50.

03.02.2006

250084

Stowarzyszenie Młodzi dla
Wałcza

51.

30.10.2006

266096

Stowarzyszenie Miłośników
Lotnictwa

ul. Wronia 16
78-600 Wałcz

ul. Al. Zdobywców
Wału Pomorskiego 81
78-600 Wałcz

b.d.

Jednostka Wojskowa
3299
78641 Mirosławiec
Górny

b.d.

Promocja i popularyzacja Miasta Wałcza
2. Poprawa jakości życia mieszkańcowi miasta Wałcza
3. Aktywizacja i wspieranie postaw społecznych
4. Współpraca z władzami samorządowymi
5. Upowszechnianie wiedzy środowisku naturalnym i jego ochronie
1. Kultywowanie lotniczych tradycji regionu
2. Promocja lotnictwa i obronności wśród ludności cywilnej
3. utrzymywanie więzi ze środowiskiem byłych żołnierzy
Emil Kweclich - Prezes 4. Kultywowanie, popularyzacja i upamiętnianie miejsc i symboli
związanych z 8PLBM
5. Prowadzenia działalności charytatywnej
6. Organizowanie pomocy dla członków stowarzyszenia
Michał Sójkowski Prezes

cały kraj

Turystyka/rekreacja

cały kraj

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Powiat Wałecki

Zdrowie

cały kraj

Aktywizacja

cały kraj

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

cały kraj

Samorządność

cały kraj

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Nauka/wychowanie/
edukacja
Samorządność

cały kraj

Ekologia/ochrona
środowiska
Aktywizacja
Samorządność

cały kraj

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

zlikwidowano

adres nieaktualny

52.

06.12.2006

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
269142 Miłośników jazdy Terenowej
Jazda 4X4

53.

13.12.2006

269680

Stowarzyszenie Rewolucja
Kulturalna

ul. Plac Zesłańców
Sybiru 3
78-600 Wałcz

54.

04.01.2007

271291

Stowarzyszenie Klub
Jeździecki "Korona Wałcz"

Kołatnik 8/1
78-600 Wałcz

55.

26.09.2007

289489

Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych i Twórczych "Ewa"

ul. Dąbrowskiego 6
78-600 Wałcz

56.

05.12.2007

292898

Stowarzyszenie Wałecki Klub
Turystyki Rowerowej

ul. Bydgoska 74
78-600 Wałcz

57.

19.12.2007

295367

Stowarzyszenie Pozarządowe
"Kobieta Aktywna"

Ostrowiec 125
78-600 Wałcz

58.

10.01.2008

296764

Wałecki Klub Sportowy
"Bukowina"

ul. Sienkiewicza 3
78-600 Wałcz

59.

29.02.2008

Turystyka/rekreacja

1. Popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej
2. Promocja uczestnictwa w kulturze

cały kraj

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Województwo
Zachodniopomor
skie

Sport/turystyka
Turystyka/rekreacja

cały kraj

Aktywizacja
Pomoc społeczna
Zdrowie

cały kraj

Sport/turystyka

cały kraj

Aktywizacja
Niepełnosprawność
Zdrowie

cały kraj

Sport

cały kraj

Nauka/ wychowanie/
edukacja
Pomoc społeczna

1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki
2. Aktywizacja społeczna osób po 50 roku życia
Jadwiga Grzonkowska 3. Propagowanie i popieranie różnych form aktywności
Prezes
4. Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych
5. Upowszechnianie wiedzy i Wałczu i Ziemi Wałeckiej

cały kraj

Aktywizacja
Nauka/wychowanie/ed
ukacja

Piotr Letki - Prezes

b.d.

Karol Grabiec Przewodniczący

067 258 04 18
1. Popularyzacja walorów rekreacji, hipoterapii i sportu konnego
e-mail:
Katarzyna Laskowska 2. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
kolatnik@neostr
Prezes
3. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii
ada.pl
1. Integracja i wspieranie rozwoju środowisk kobiecych
2. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kobiet
3. Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych
Jolanta Parandyk 4. Pogłębianie wiedzy na tematy społeczne
888 921 745
Prezes
5. Poprawa jakości życia kobiet i ich rodzin
6. Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych
7. Działalność charytatywna
8. Działalność prozdrowotna
1. Planowanie i organizacja życia turystyczno - sportowego
Adam Taczkowski 604488753
2. Angażowanie wszystkich do uprawiania turystyki i sportu
Prezes
wktr@op.pl
3. Uczestniczenie w imprezach turystycznych
1. Integracja środowisk kobiecych
2. Integracja społeczeństwa Ostrowca
3. Wspieranie wszelkich inicjatyw wspierających rozwój kobiet
4. Organizacja ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ostrowca
5. Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych
Grażyna Kaczmarek - 6. Pogłębianie wiedzy na tematy społeczne
b.d.
Prezes
7. Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa
obywatelskiego
8. Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
9. Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin
10. Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych
11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Prowadzenie działalności w sferze upowszechniania kultury fizycznej i
Mariusz Mucha sportu
b.d.
Prezes
2. Rozwój i upowszechnianie sportu
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
1. Wpływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyka katolicką
2. Wspieranie członków stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i
rodzinnym
3. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego
4. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki
jego rozwoju
5. Prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży
6. Podejmowanie wszelkich inicjatyw w tym gospodarczej mającej na
celu wszechstronną pomoc rodzinie

300453

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich przy Parafii pw.
św. Mikołaja

ul. Papieża Jana XXIII
13
78-600 Wałcz

ul. Plac Zesłańców
Sybiru 3
78-600 Wałcz

b.d.

b.d.

Grażyna Wiącek Prezes

1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Mielęcin
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
3. Ochrona interesów społeczności lokalnej

cały kraj

Samorządność

b.d.

Janusz Różański Członek Komitetu
Założycielskiego

1. Budowanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Wałcza
2. Inicjowanie dyskusji na temat rozwoju Wałcza
3. Podejmowanie ważnych dla Wałcza spraw i przekazywanie ich
władzom
4. opiniowanie uchwał Rady Miasta Wałcza

cały kraj

Samorządność

60.

01.04.2008

301108

61.

11.08.2008

311537

Stowarzyszenie "Nasza
Nadzieja"

ul. Szkolna 5
78-630 Człopa

320677

Stowarzyszenie Wspólny
Wałcz

ul Parkowa 9/3
78-600 Wałcz

29.12.2008

cały kraj

b.d.

Stowarzyszenie Wałecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku

62.

1. Konsolidacja środowisk miłośników jazdy terenowej
2. Stwarzanie warunków dla rozwoju ruchu "Off-Road"
3. Organizacja i realizacja zadań związanych z turystyka i rekreacją
4. Rozwijanie i propagowanie jazdy samochodami terenowymi
5. Promowanie walorów turystycznych

ul. Górna 1
78-611 Szwecja

067 258 30 24

Alicja Kuczkowska Prezes

1. Inicjowanie i inspirowanie działaności twórczej we wszystkich jej
przejawach, w szczególności twórczości naukowej, artystyczne,
kulturalnej.
2. Integracja działań na rzecz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w
Wałczu.
3. Promocja i popularyzacja znajomości języków obcych i wiedzy o
Marek Giłka - Prezes krajach innych obszarów językowych.
4. Działaność na rzecz integracji europejskiej i współpracy
międzynarodowej, także z krajami spoza Unii Europejskiej.
5. Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną oraz
pielęgnowanie jej tradycji.
6. Krajowo i międzynarodowa wymiana doświadczeń nauczycieli,
pedagogów, naukowców, artystów i twórców.
1. Pielęgnowanie tradycji kultu świętego Huberta.
2. Wspieranie renowacji kościoła w Przelewoicach jako dobra kultury
chrześcijańskiej.
3. Wspomaganie rozwoju lokalnej społeczności i barnie udziału w jej
Wiesław Kaczmarek życiu.
Prezes
4. Działanie w zakresie upowszechniania ekologii i oichrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
5. Krzewienie tradycji, kultury i etyki łowieckiej.
6. Upowszechnianie sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej.

63.

07.12.2009

343778

Stowarzyszenie Kulturalno Naukowe "Collegium" w
Wałczu

ul. Bydgoska 50
78-600 Wałcz

b.d.

64.

13.01.2010

346208

Przelewickie Bractwo
Świętego Huberta w
Przelewicach

Przelewice
78-630 Człopa

b.d.

65.

05.01.2010

345829

Stowarzyszenie Przyjaciół
Parafii Św Antoniego w
Wałczu

ul. Orla 11
78-600 Wałcz

bd.

Marek Metelica Prezes

Stowarzyszenie Plastyczno Terapeutyczne "Asylum" w
Wałczu

ul. Poznańska 3
78-600 Wałcz

b.d.

Marcin Paprota Prezes

ul. Kościelana 29
78-611 Szwecja

b.d.

Mariusz Malczyk Prezes

66.

18.01.2010

346767

67.

15.05.2010

Stowarzyszenie Miłośników
356255 Turystyki Militarnej "Protektor"
w Szwecji

68.

18.03.2011

381202

Stowarzyszenie
Odrazulepiej.pl

ul. Parkowa 1
78-650 Mirosławiec

696045229
odrazulepiej.pl
@wp.pl

Sebastian Połujański
Prezes

69.

28.06.2011

388852

Stowarzyszenie Porozumienie
Tuczyńskie w Tucznie

ul. Piaskowa 12
78-640 Tuczno

b.d.

Dorota Rogala
Prezes

Prowadzenie działaności na rzecz środowiska wiernych parafii pod
wezwaniem św. Antoniego
Prowadzenie działaności terapeutycznej, eukacyjnej i kulturalnej
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz
dziaci i młodzieży (również tych o specjalnych potrzebach), a także
wspieranie ich w trudnych sytuacjach.
1. Wdrażanie umiejętności przydatnych dla służby wojskowej i obrony
cywilnej.
2. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach.
3. Ochrona zabytków, tradycji, pamiątek, w szczególności związanych z
historią lokalną.
4. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z dziedziny historii,
zwłaszcza lokalnej, militariów oraz Airsoftu.
5. Formowanie wzorowych postaw obywatelskich, wyrabianie
umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole oraz podnoszenie
poziomu sprawności fizycznej.
1. Propagowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich zjawisk i
przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowo-rekreacyjnych
związanych z muzyką, sportem i filmem jako integralnej części życia
społeczno-kulturalnego, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Upowszechnianie muzykl i filmu w jej wielorakiej formie i funkcji
społecznej oraz wzbogacanie życia społecznego w estetyczne doznania
muzycznem
3. Popularyzacja stylów i odmian regionalnych muzyki świata oraz
propagowanie ideii muzyki jako uniwersalnego języka.
4. Propagowanie muzyki i sportu jako środka terapeutycznego.
Celem stowaryszenia jest:
1. Wspieranie inicjatyw lokalnych i dzialanie na rzecz mieszkańców
Miasta i Gminy Tuczno i członków stowarzyszenia
2. Organizowanie innych inicjatyw społecznych na rzecz Miasta i Gminy
Tuczno

cały kraj

Nauka/Kultura

cały kraj

Ekologia/ochrona
środowiska

cały kraj

cały kraj

Pomoc społeczna

cały kraj

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego/Bezpiecze
ństwo publiczne

cały kraj

Kultura

cały kraj

Integracja

Zlikwido
wane
25.08.20
14

30.05.2011

Stowarzyszenie Przyjaciół
387780 Harcerstwa Ziemi Wałeckiej w os. Dolne Miasto 14A
Wałczu

28.07.2011

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnością
392596
Psychiczną i Intelektualną
"Przyjazny Dom" w Wałczu

bd.

Elżbieta Adamowska
Prezes

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowanie polskości oraz rowój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Dbałość o zdrowie,
higienę osobistą, kulturę fizyczną i sport. Krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i młodziezy. Rozwijanie umiejętniości praktycznych
zaradności i gospodarności. Upowszechnianie wiedzy ekologii i świecie
przyrody, ohrona dziedzictwa przyrodniczego i zwierząt, przeciwstawianie
się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeb kontaktuz
nieskżoną przyrodą. Upowszechnianie i umacnianie w społeczństwie
przywiązania do wartości: Wolności, Prawdy, Sprawiedliwości,
Demokracji, Samorządności, Równouprawnienia, Tolerancji i Przyjaźni.
Dziłania na rzecz integraci europejskiej oraz stworzenie warunków do
nawiązywania i utrwalania silnych więzi miedzyludzkicch ponad
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. Promocję i
organizację wolontariatu.

cały kraj

Kultura/kultywowanie
tradycji

Anna Baculewska
Prezes

Celem stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie kompleksowych
działań pomocowych adresowanych do osób z zaburzeniami
psychicznymi tj. osób chorych psychicznie, osób niepełnosprawnych
intelektualnie, które nie wymagają leczenia szpitalnego i ich najbliższego
środowiska rodzinnego, a także wspieranie działaności Środowiskowego
Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

cały kraj

Niepełnosprawność

Dorota Szypura
Prezes

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze
zwierzętami ortaz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych
2. Działanie na rzecz dobrostanu zwierżat, ze szczególnym
uwzględnieniem zwierząt przebywających w schronuiskach
3. Promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochrona
zwierząt
4. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania
prawa w tymn obszarze
5. Promocja i organziacja wolontariatu

cały kraj

Ochrona przyrody

1. kreowanie wizerunku Powiatu Wałeckiego oraz gmin: Człopa,
Mirosławiec, Tuczno, Wałcz i okolic jako regionu atrakcyjnego
turystycznie,
2. wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Powiecie Wałeckim,
3. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i
zawodowego oraz osób , instytucji i organizacji zainteresowanych
rozwojem turystycznym Powiatu Wałeckiego

cały kraj

Turystyka/rekreacja

Obrona Interesów obywateli polskich we wszystkich sprawach
administracyjno prawnych. \

cały kraj

Promocja wsi Jeziorki, rekreacji, turystyki integracji sp[ołeczeństwa,
prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społecznmości
lokalnej oraz dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, w tym
ochrona tutejszych zabytków. Wspieranie wiejskich ośrodków edukacji,
organizaowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Wspieranie rozwoiju
infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej. Pozyskiwanie środków na
działaność z dostępnych funduszy pomocowych.

cały kraj

70

71.

72.

30.08.2011

394810

Stowarzyszenia "Razem dla
Zwierząt" w Wałczu

ul. Nowomiejska 4
Wałcz

ul. Okulickiego 10-14
Wałcz

ul. Okulickiego 1214/12
Wałcz

73

07.12.2011

404321

Walecka Lokalna Organizacja
Turystyczna

74

27.02.2012

412390

Stowarzyszenie Ogólnopolski
ul. Kilińszczaków 30/40
Komitet Interwencji
Wałcz
Społecznych

75

01.06.2012

422918

76

27.07.2012

427372

77

12.03.2013

454285

b.d.

bd.

bd.

Roman Wiśniewski Prezes

bd.

Zenon Miller
Prezes

Stowarzyszenie na rzecz
ul. Świerczewskiego 24
Rozwoju Wsi Jeziorki "Dalia"
78-640 Tuczno
w Jeziorkach

bd.

Honorata Wróbel
Prezes

Stowarzyszenie "RADUŃ"

Aleja Zdobywców Wału
Pomorskiego 103
78-600 Wałcz

bd.

Maria Rajska
Prezes

Celem stowarzyszenia jest wspóldziałanie wielu partnerów oraz wspólne
realizowanie przez nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z
gminy Wałcz gminy rolniczo-przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca
wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie życia i rozwoju.

gmina Wałcz

Powiatowe Stowarzyszenie
Ludowców w Wałczu

ul. Macieja Rataja 7
78-600 Wałcz

bd.

Krzysztof Tutaj Prezes

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, promowanie, popularyzowanie,
wspieranie i realizowanie wszelkich działań służących rozwijaniu
aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia

cały kraj

78

22.05.2013

463275

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Jeziorki
"Przystań-Szwecja" w Szwecji

ul. Główna 41
78-611 Szwecja

79

04.06.2003

163987

Polskie Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
Pomorski Wojskowy Oddział
wWałczu

ul. Mazowiecka 2
78-600 Wałcz

80

81.

11.07.2013

28.08.2013

469091

Stowarzyszenie "MożeMy" w
Wałczu

ul. Zdobywców Wału
Pomorskiego 57/1
78-600 Wałcz

Stowarzyszenie Inicjatyw
Al.Zdob. Wału
474614 Obywatelskich "Alternatywa" w Pomorskiego 74B/44
Wałczu
78-600 Wałcz

bd.

1. Opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz rowzwoju
wsi Szwecja
2. Promocja miejscowości
3. Aktywizowanie ludności wiejskiej
4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z
aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
5. Stymulowanie lokalnych inicjatyw
6. Wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju,
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje
rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej
7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
8. Wspieranie działaności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnej
9. wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji
10. Propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia
11. Wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne
12. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej

cały kraj

Sielicki Mirosław
Prezes

Celem statutowym jest działaność w zakresie kultury fizycznej, kultury,
oświaty i ochrony środowiska

cały kraj

Maciej Żebrowski
Prezes

1. Działaność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Działaność charytatywna
3. Działaność na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Działanośc wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiebiorczości
5. Działanośc wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych
6. Działanośc na rzecz wzrosyu jakości nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania
7. Działanośc na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziadzictwa
narodowego
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i
karajoznawstwa
9. Działanośc na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
10. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej

cały kraj

1. Inicjowanie , promowanie, popularyzowanie i realizacja wszelkich
działań służących rozwijaniu aktywności społecznej w różnych
dziedzinach życia. 2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb i
problemów społecznych. Wspieranie aktywności i samoorganizacji
obywatelskiej. 4. Wzrost wpływu obywatela na szeroko rozumianą
politykę społeczną oraz na sposób jej realizacji. 5 Propagowanie
demokratycznych form demokratycznych form realizacj praw obywateli,
działania na rzecz praworządności oraz przestrzegania praw obywateli. 6.
Poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych,
wspieranie i poszukiwanie rozwiązań podnoszących poczucie
bezpieczństwa. 7 Wzrost podmiotowości obywateli w procesie
podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego. 8. Wzrost kultury
prawnej społeczeństwa. 9. Uzuspełnienie działań instytucji publicznych i
propagowanie alternatywnych form działań prospołecznych. 10.
Integrowanie środowisk działających na rzecz społeczeństwa
demokratycznego . 11. Podejmowanie działań zmierzających do
rozwiązywania problemów w zakresie pomocy i samopomocy społecznej.
12. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym. 13.
Podejmowanie wszelkich działań wspierających wszechstronny rozój
dzieci i umacniających rolę i funkcje rodziny jako podstawowej komórki
spoełcznej. 14. owiska naturalnego, zdrowia psychicznego i fizycznego,
kultury życia codziennego i stosunków międzyludzkich. 15. Właczenie się
do działań sprzyjających integracji europejskiej. 16. Rozwijanie kultury
fizycznej i rekreacji poprzez sport, krajoznawstwo i turystykę. 17.
Budzenie i pogłebianie umiłowania ojczystego kraju i regionu. 18.
Szerzenie wiedzy ekonomicznej, inspirowanie i prowadzenie działaności
na rzecz ochrony środowiska. 19. Aktywne uczestniczenie w ochronie
dóbr kultury, Popularyzacja jej dorobku i osoągnięc w kraju i regionie.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

caly kraj

bd.

Krzysztof Piotrowski
Prezes

82.

83

84

04.10.2013

479854

Stowrzyszenie Miłośników
Dobina- Nasza Wieś

Stowarzyszenie
EKOQULTURKA

25.10.2013

482476

31.01.2014

Stowarzyszenie "AKTYWNI W
496571
MIEŚCIE"

78-600 Wałcz
(Świetlica Wiejska)
Dobino 36

78-650 Mirosławiec ul.
Parkowa 1

78-600 Wałcz
Staszica 11/1

ul.

sitkowskijakub
@gmail.com

Artur Kurowski Przewodniczący

Celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalna, edukacyjna,
ekologiczna i prospołeczna służąca promocji i popularyzacji wsi Dobino,
twórczości ludowej, wspomaganie aktyeności kulturalnej i ekologicznej
społeczności wiejskiej, promocja szeroko pojętej ochrony środowiska
wiejskiego oraz popularyzacja agroturystyki wsi. Drugim celem
Stowarzyszenia jest wszechstronna promocja historii i inny6ch walorów
wsi Dobino oraz regionów ekologicznych z nimi związanych.
Stowarzyszenie stawia sobie za cel działania, pogłębianie świadomości
ekologicznej, kulturalnej i społecznej mieszkańców, pobudzenie
społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania i pogłębiania
inicjatyw ekologicznych i dialogu społecznego w celu współtworzenia
społeczeństwa obywatelskiego w mikroregionie. Stowarzyszenie
prowadzi działalność edukacyjną, społeczną, animacyjną w zakresie
inicjatyw obywatelskich, w szczególności w zakresie ochrony środowiska
wiejskiego. Działalność Stowarzyszenia przyczynia się do aktywizacji
społecznej mieszkańców regionu, służy kształtowaniu aktywnych postaw
społecznych, przez co przeciwdziała patologiom społecznym i inkluzji
społecznej. Dzialalność Stowarzyszenia ma wspierać rozówj
społeczeństwa obywatelskiego wiejskiego w różnych jego przejawach
oraz sprzyjać rozwojowi wiedzy ekologicznej i propagowaniu ochrony

cały kraj

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego/ekologia

Anna Dzida - Prezes

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw,
koncertów, festiwali oraz innych imprez, prowadzenie działalności
wydawniczej, organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych w tym seniorów oraz osób niepełnosprawnych, prowadzenie
świetlic środowiskowych, ognisk działalności pozaszkolnej, kół
zainteresowań oraz instytucji kulturalno-rekreacyjnych w tym
edukacyjnych, prowadzenie klubów zainteresowań oraz klubów
tematycznych, prowadzenie doradztwa z zakresu działalności statutowej
oraz aktywnego doradztwa z zakresu pozyskiwania funduszy ze źródeł
zewnętrznych, upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów
konsumentów, prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej,
promocyjnej i reklamowej, działalność szkoleniowa, organizowanie
spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji, współpracę z innymi
organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą,
promocję zatrudnienia oraz aktywizację społeczną i zawodową

cały kraj

KulturaNauka/wychow
anie/edukacja

Jakub Sitkowski
Prezes

1. Wspieranie kultury fizycznej i sportu. 2. Promowanie i propagowanie
postaw obywatelskich. 3. Upowszechnianie i rozwijanie nauki, kultury,
oświaty i wychowanie. 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i
uzależnieniom. 5. Działanie wspomagające rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych. 6. Upowszechnianie krajoznawsta i turydtyki

caly kraj

Sport/wychowanie

85

86

87

88

03.02.2014

05.02.2014

25.02.2014

16.04.2014

496177

Armatorski Klub Zeglarski w
Nakielnie z siedzibą w Wałczu

497011 Wałeckie Media Obywatelskie

Stowarzyszenie na rzecz
499619 rozwoju wsi Strzaliny "Strzała"
z siedzibą w Strzalinach

Stowarzyszenie Społeczny
506505 Komitet Mieszkańców Osiedla
Zatorze II w Wałczu

78-600 Wałcz
ul.
Zdob. Wału
akz90walcz@g
Pomorskiego 10
mail.com

78-600 Wałcz
ul. Dębowa 9

78-640 Tuczno
Strzaliny 9

78-600 Wałcz
ul. Wojska Polskiego
62/15

halinak@o2.pl

Waldemar Henryk
Wróblewski
Prezes

1. Organizowanie i propagowanie turystyki i sportów wodnych ze
szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa. 2. Zrzeszanie osób prawnych i
fizycznych zainteresowanych uprawianiem turystyki żeglarskiej na
własnym sprzęcie 3. Organizowanie szkoleń żeglarskich.
4.Organizowanie regat i innych imprez turystyczno-sportowych. 5.
Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne kluby oraz
organizacje. 6. Wydawanie materiałów szkoleniowych, propagandowych i
informacyjnych. 7. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu
uzyskiwania dochodów zapewniających działalność statutowa klubu. 8.
Współpraca z innymi klubami żeglarskimi. 9. Utrzymanie i podniesienie
walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystyczno-rekreacyjnych /t
obszaru rezerwatu "Wielki Bytyń” oraz obszaru natura 2000 PLH 320011
"Jezioro Wielki Bytyń" 10. Zachowanie i restytucja ginących gatunków
flory i fauny w ramach ochrony różnorodności biologicznej obszaru
wskazanego w punkcie poprzedzającym. 11. Popieranie i organizowanie
czynnego wypoczynku i rekreacji w oparciu o unikatowe warunki terenowe

caly kraj

Sport

Marek Zawieja
Prezes

Celem Stowarzyszenia jest: zwiększanie udziału organizacji
pozarządowych w sektorze mediów masowych oraz dyskursie
publicznym, propagowanie idei mediów obywatelskich (zwanych także
mediami społecznymi), upowszechnianie dorobku z zakresu kultury,
sztuki, nauki, propagowanie nowatorskich form twórczości, ze
szczególnym naciskiem na innowacje i wykorzystanie nowoczesnych
technologii, propagowanie idei swobodnego dostępu obywateli zarówno
do tworzenia jak i odbioru mediów masowych jako realizacji idei wolności
słowa i sposobu na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
podnoszenie kwalifikacji obywateli w zakresie mediów i nowoczesnych
środków komunikacji, w szczególności poprzez działalność wychowawczą
i edukacyjną, wspieranie różnorodności kulturowej i światopoglądowej w
mediach, propagowanie podstawowych wartości Unii Europejskiej oraz
zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności
związanych z poszanowaniem godności ludzkiej, równości obywateli,
praw człowieka, tolerancji, niedyskryminacji oraz dbałości o środowisko
naturalne, w oparciu o uniwersalne zasady etyki, propagowanie postawy
współczesnego patriotyzmu, świadomego i partycypacyjnego
obywatelstwa, przedsiębiorczości, samorządności i zaangażowania w
lokalne wspólnoty, propagowanie wolontariatu jako atrakcyjnej metody
podnoszenia kwalifikacji i budowy kapitału ludzkiego, propagowanie
współpracy międzynarodowej i działania w ramach jednolitego rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej, realizacja idei rozwoju przez całe życie,

caly kraj

Media/Kultura

Celem działania Stowarzyszenia jest promocja wsi Strzaliny, rekreacji,
turystyki, integracja społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu
aktywizację społeczności lokalnej oraz dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i
Izabela Edyta Walczak
kulturowe miejscowości, w tym ochrona tutejszych zabytków. Wspieranie
Prezes
wiejskich ośrodków edukacji, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej.
Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

caøy kraj

Integracja/Kultura

Głównymi celami Stowarzyszenia są: stały, dynamiczny rozwój infrastruktury
osiedla, reprezentowanie mieszkańców osiedla przed władzami miasta,
integracja mieszkańców poprzez organizowanie imprez rekreacyjnosportowych i towarzyskich, aktywny udział mieszkańców w życiu miasta,
propagowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych,
rekreacyjnych, wspieranie demokracji i budowa społeczeństwa
obywatelskiego w lokalnej społeczności, edukacja obywatelska, ochrona i
promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz
ochrony środowiska, wzmacnianie przywiązania do tradycji oraz ochrona
interesów społeczności lokalne, jak i swoich członków w ramach
obowiązującego porządku publicznego, wymiana doświadczeń pomiędzy
społecznościami oraz inne zawarte w statucie organizacji.

cały kraj

Integracja/Kultura

Halina Kuch
Prezes

89

90

91

06.05.2014

06.06.2014

15.09.2014

508378

510209

522838

Stowarzyszenie Miłośników
Gostomi

Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół im. WedlówTuczyńskich w Tucznie "NIE
CZEKAJ"

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym
"IGNIS"

78-600 Wałcz
Różewo 118

78-640 Tuczno
tuczno@wp.pl
ul. Świerczewskiego 41

78-600 Wałcz
Różewo 107/4

iza1403@vp.pl

Celem Stowarzyszenia jest: pomoc i wspódziałanie w ochrobie renowacji
zabytkowego kościoła w Gostomi; kolekcjonowanie i zbieranie pamiątek
związanych z historią Gostomi i okolic,; aktywizacja społeczności Gostomi w
Mleczkowski Dariusz działalność kulturalną, patriotyczną i społeczną; pielęgnowanie i
Eugeniusz
upowszechnianie tradycji i historii wsi; współdziałanie z władzami
Prezes
samorządowymi oraz władzami kościelnymu w dziedzinie renowacji kościoła
w Gostomi i innych inicjatywach lokalnych; wspóldziałanie z jednostkami
oświatowymi i kulturalnymi; wspieranie działania na rzecz integracji
europejskiej.

cały kraj

Integracja/Kultura

Krajnik Izabela
Katarzyna
Prezes

Celem Stowarzyszenia jest:inicjowanie, wspieranie i organizowanie
działań na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego w
następujących obszarach: kultura, edukacja, oświata, ochrona
środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i
lokalny, pomoc społeczna, a wszczególności: wszechstronne wspieranie
społecznej aktywności na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia,
inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu
pozalekcyjnego w szkołach i poza nim, wspieranie dobroczynności i
działań humanitarnycg wobec takich grup społecznych jak: osoby
niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz
innych, promowanie edukacji sportowej i szerzenie kultury fizycznej

cały kraj

Integracja/Kultura

Zapalska Izabela
Prezes

Celem Stowarzyszenia jest:inicjowanie i prowadzenie różnych form
pomocy osobom chorym terminalnie i chorym wymagającym opieki
długoterminowej oraz ich rodzin w sprawach dotyczących ochrony i
poprawy zdrowia, rehabilitacji, edukacji , podnoszenia sprawności
fizycznej i samoopieki.Udzielanie stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnoopiekuńczych osobom chorym terminalnie i chorym wymagającym opieki
długoterminowej.Kontynuowanie procesu leczenia w warunkach
przewidzianych dla zakładu opiekuńczo-leczniczego. Świadczenie usług
stacjonarnych z zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej. Edukacja
zdrowotna i profilaktyka.Korzystanie z dostępnej techniki i środków
pomocniczych w celu usprawniania osób chorych terminalnie i chorych
wymagających opieki długoterminowej oraz doskonalenia pielęgnacji.
Wspomaganie członków rodzin i opiekunów w sprawowaniu opieki nad
osobami chorymi terminalnie i chorymi wymagającymi opieki
długoterminowej.Opieka duchowa świadczona przez duszpasterza,
realizowana w sposób, aby nie były naruszone prawa osób mających inne
przekonania.Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi opieki
zdrowotnej, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i
stowarzyszeniami.Współpraca z Uczelniami wyższymi kształcącymi
przyszłych lekarzy, pielęgniarki, dietetyków, fizjoterapeutów jako
placówka szkoleniowa.

cały kraj

Pomoc społeczna

OPP

92

24.09.2014

524202

Stowarzyszenie Akademia
Turystyki

93

23.10.2014

528490

Stowarzyszenie Projekt
Aktywni Plus

94

95

Stowarzyszenie Miłośników
Wody DRAKO Wałcz

20.02.2015

544873

08.04.2015

Stowarzyszenie wspierania i
rozwoju dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych z autyzmem i
549705
zaburzeniami pokrewnymi
oraz ADHD "DRUŻYNA
ANANASÓW I
PRZYJACIELE"

78-600 Wałcz
ul. Emilii Plater 18/2

Krzyżanowski Marek
Henryk
Prezes

78-600 Wałcz
projektaktywni@
ul. Wojska Polskiego
gmail.com
87/42

Krzyżanowski Marek
Henryk
Prezes

Freimut Anna
Prezes

78-600 Wałcz
Kłębowiec 11

78-600 Wałcz
Os. Dolne Miasto
29/18

96

15.04.2015

553369

Stowarzyszenie BASKET
WAŁCZ

78-600 Wałcz
Kłębowiec 20

97

07.05.2015

556981

Stowarzyszenie Ziemi Wa
łeckiej "Niezależni"

78-600 Wałcz
ul, Zaułek Chełmiński
14A

jerzykarczewski
@interia.pl

basketwalcz@in
teria.pl

Karczewski Jerzy
Prezes

Prendecka Sylwia
Stanisława
Prezes

Wegner Jolanta
Małgorzata
Prezes

Celem Stowarzyszenia jest: organizacja form turystyki aktywnej oraz
podejmowanie działań ze sfery zadań publicznych w zakresie: turystyki i
krajoznawstwa - polegających na krzewieniu turystyki i krajoznawstwa,
działanie na rzecz poprawy infrastruktury lub rozwiązań korzystnych dla
turystów, podróżników i branży turystycznej jak i lobbowaniu korzystnych
rozwiązań na rzecz turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i
młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; promocji
zdrowego stylu życia, zwłaszcza zdrowego odżywiania; edukacji
wspierającej turystów, podróżników, miłośników geografii i świata;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ochrony i promocji
zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności
na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; promocji i organizacji
wolontariatu; działalności charytatywnej; działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności
wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastępczej.

cały kraj

Turystyka/sport

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie aktywności społecznej
(kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, turystycznej itp…) wśród obywateli

cały kraj

Kultura/sport

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej i sportu,
krajoznawstwa, organizowanie imprez sportowych, upowszechnianie i
rozwijanie rekreacji ruchowej sportu, turystyki i krajoznawstwa.
Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze
szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych, uczestnicwo w różnego
rodzaju zawodach sportowych, szkolenie i doskonalenie kadr trenerskoinstruktorskich i sędziowskich, organizowanie aktywnego wypoczynku
mieszkańców miasta i gminy Wałcz.

cały kraj

Kultura/sport

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działaności na rzeczwspierania i
rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z autyzmem i
zaburzeniami pokrewnymi oraz ADHD, a talże ich rodzin, opiekunów i
specjalistów zajmujących się tymi problemami, oraz podejmowanie
działania ze sfery zadań publicznych.

cały kraj

Niepełnosprawność

cały kraj

Sport/kultura

cały kraj

Kultura/integracja

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja ruchowa i intelektualna
mieszkańców powiatu wałeckiego oraz okolic. Stowarzyszenie realizuje
swe celepoprzez: wspieranie amatorskich drużyn sportowych
niezrzeszonych w żadnym klubie, organizacje imprez sportowych dla
dzieci, młodziezy i dorosłych, organizowanie imprez kulturowychl da
dzieci, młodziezy i dorosłych, współdziałanie z innymi stowarzyszeniami
w powiecie wałeckim i okolicach w celu aktywizacji ruchowointelektualnej dzieci, młodziezy i dorosłych, promocja i popieranie
wszelkiej aktywności fizycznej i ukulturowej wśród dzieci, młodziezy i
dorosłych.
Celem Stowarzyszenia są: działania na rzecz rozwoju wspólnoty
samorządowej i społeczności lokalnej, zapobieganie wykluczeniu
społecznemu, działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego, upowszechniznire i ochrona wolności i praw człowieka,
promocja i rozwój wolontariatu, pobudzanie aktywności i świadomości
społecznej mieszkańców na rzecz otoczenia w którym życją, działania na
rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktóe i współprscy
międzynarodowej, odgrywanie ról forum wymiany wzajmnych
doświadczeń i opinii.
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100
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01.02.2016

27.10.2016

16.01.2017

11.04.2017

102

17.05.2017

103

5.06.2017

599520

644030

666571

672628

316948

Stowarzyszenie Sołectwa
Maszt w Rusinowie

78-640 Tuczno
Rusinowo 41/4

Koperski Marcin
Prezes

Celem Stowarzyszenia jest rozwój i integracja mieszkańxów.
Prowadzenie działalności integracyjnej, kulturalnej a w szczególności
inicjowania, wspierania i pomocy dzieciom i młodzieży. A także
wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

cały kraj

Kultura/integracja

Stowarzyszenie HANECZKI

78-650 Mirosławiec
Hanki 46

Małgorza Teresa
Kujawa
Prezes

Celem Stowarzyszenia jest aktywiizacja i promowanie kobiet w życiu
społecznym, gospodarczym i kulturalnym w zakresie: podnoszenie
kwalifikacji kobiet, kultyowowanie tradycji ludowych, organizowanie
imprez kult., integracja, pielęgnowanie tradycji regionalnych, akcje
charytatywne itp.

cały kraj

Kultur/integracja

Stowarzyszenia Rodzic w
Szkole

ul Wolności 21
78-650 Mirosławiec

Agnieszka Monika
Stawska
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz edukacji,
oświaty i wychowania, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz
uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, podejmowanie
działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych, wspomaganie organizacji
regularnych zajęć pozaszkolnych, upowszechnianie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji

cały kraj

KulturaNauka/wychow
anie/edukacja

Stowarzyszenie RUMOR
w Wałczu

ul. Gen. Leopolda
Okulickiego 13/1
78-600 Wałcz

Maciej Łukaszewicz
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest działalność kulturalna, artystyczna oraz
oświatowa na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki. Szereoko pojęta
integracja, wspieranie rozwoju, promocja i aktywizacja kulturalnego oraz
artystycznego potencjału miasta Wałcz i okolic. Działalność
wspomagająca rozwój Wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja
lokalnego środowiska

cały kraj

Kultura/Integracja

Janusz Bartczak
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin powiatu
Wałeckiego opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) promocja obszarów wiejskich,
3) aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej,
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z
aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
5) stymulowanie lokalnych inicjatyw, 6) działalność edukacyjna i
informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów
rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
7) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju,
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje
rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
8) rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości,
9) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu
poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią
Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym,
10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
11) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnej,
12) wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
13) propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,

cały kraj

Zdrowie/Niepełnospra
wność

Jakób Mieczysław
Wiesław
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej,
ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzyce. Działanie na rzecz
promocji zdrowia. Udzielanie różnorodnej pomocy w tym społecznej.

cały kraj

Zdrowie/Niepełnospra
wność

Stowarzyszenie LIDER
WAŁECKI

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział
Powiatowy w Wałczu

Kłębowiec 50A
78-600 Wałcz

ul. Kościuszkowców 10 PSD.OP.WALC
78-600 Wałcz
Z@WP.PL

104

14.07.2017

686597

Stowarzyszenie "Lepszy
Wałcz"

Morzyce 15
78-600 Wałcz

Maciej Zaręba
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest skupianie ludzi pragnących aktywnie
uczestniczyć w życiu publicznym miasta

cały kraj

Kultura/integracja

105

08.09.2017

694278

Stowarzyszenie FAMILIA ET
MIRACULUM VITAE

UL. Orla 11
78-600 Wałcz

Łukasz Pogórski
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest prowadzenie i wspieranie szeroko rozumianych
działań na rzecz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej
śmierci, promowanie działań edukacyjnych, oświatowych obejmujących
rodzine, małżeństwo itp…

cały kraj

Zdrowie/Integracja

106

20.10.2017

700240

Stowarzyszenie Aktywnego
Wału Pomorskiego

Zdbice 35/13
78-600 Wałcz

Adrian Dawid
Szczechowski
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest integracja lokalnej społeczności, promocja
Wału Pomorskiego i miejscowości z nim związanych oraz propagowanie
zdrowego stylu życia.

cały kraj

Kultura/integracja

ul. Gen. Leopolda
Okulickiego 32
78-600 Wałcz

Grzegorz Damian
Kasperowicz
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz propagowania
zasad bezpieczeństwa pożarowego, cywilnego, udzielania pierwszej
pomocy medycznej, postępowania na obszarach wodnych, leśnych i
przyrodniczych oraz innych inicjatyw związanych z bezpieczeństwem
lokalnej społeczności.

cały kraj

Bezpieczeństwo
Zdrowie

ul. Wąska 3/3
78-640 Tuczno

Madajczyk Marcin
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji,
wyrównywanie szans, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
ochrona i promocja zdrowia, działalnośc na rzecz kultury i sztuki.,

107

29.01.2018

715985

Stowarzyszenie "Na Straży
Bezpieczeństwa"

108

09.03.2018

717153

Klub Otwartej Twórczości w
Tucznie

109

110

10.04.2018

3.10.2018

726701

751541

Stowarzyszenie Motocross
Fan Mirosławiec

Międzynarodowy Instytut
Nauki, Kultury i Biznesu.

nastrazybezpiec
zenstwa@gmail.
com

Milewska Agnieszka
Marta
Prezes

Mirosławiec 6
78-650 Miroławiec

ul. Tęczowa 5-7 lok.21
78-600 Wałcz

Anna Korzeniewska
Prezes
anna.korzeniew
ska@interia.pl

111

07.01.2019

Stowarzyszenie Ludzi Młodych
765376
- Społeczno - Kulturalno Sportowe w Nakielnie

Nakielno 47
78-642 Nakielno

stowarzyszenien
akielno@gmail.c
om

Robert Kamil Dłużak
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest popularyzacja sportów motorowych poprzez
irganizowanie wyczynowych, amatorskich rajdów motocyklowych,
quadów, popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem
motoryzacyjnym, organizowanie zlotów towarzyskich dla osób
zmotoryzowanych, organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych

cały kraj

pomoc
społeczna/integracja

cały kraj

Sport/Integracja

cały kraj

Nauka/Kultura

cały kraj

Integracja/Kultura/
Zdrowie

Celem Stowrzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej,
edukacyjnej , kulturalnej i wspierającej biznes zwłaszcza w zakresie
inicjowania, wspierania, pomocy i wymiany w przedsięzięciach
naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i biznesowych.

Celem Stowrzyszenia jest działalność charytatywna na rzecz, dzieci, osób
niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
rozpowszechnianie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania
czasu wolnego, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju
społecznego, gospodarczego, kulturalnego oraz edukacyjnego,
propagowanie wiedzy historycznej.
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113

01.02.2019

12.02.2019

769839

769077

Stowarzyszenie Młodzi
Wałcza

Stowarzyszenie "Pojezierze
Wałeckie"

ul. Gen. Leopolda
Okulickiego 32
78-600 Wałcz

Katarzyna Milc
Żebrowska
Prezes

ul. Krucza 4
78-600 Wałcz

Andrzej Wiśniewski
Prezes
andrzejwisniews
ki@o2.pl

114

115

116

117

21.02.2019

27.02.2019

09.07.2019

12.07.2019

772708

774357

794099

792608

Stowarzyszenie na rzecz
rodzin dzieci
niepełnosprawnych "PICCOLI
CUORI-MAŁE SERCA"

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych Wolontariat "10
TKA!" Wałcz

Stowarzyszenie Miłośników
Natury "Leśna Przystań"

Wojskowe Mirosławieckie
Stowarzyszenie
Eksploatacyjno - Historyczne
Markisch Friedland

Kartolin Monika
Zawiszewska
Prezes

UL. Gen. Andersa 9
78-600 Wałcz
zawiszewska.ka
rolina@wp.pl

Gen. Leopolda
Okulickiego 32,
78-600 Wałcz

Tuczno Drugie 9,
78-640 Tuczno

Leśna 2,
78-650 Mirosławiec,

Maciej Michał
Markowski
Prezes

Celem Stowrzyszenia jest zwiększanie rangi i atrakcyjności Wałcza,
poprawa jakości życia mieszkańców, rozwój gospodarczy Wałcza, rozwój
integracji europejskiej, aktywizacja i wspieranie postaw społecznych,
wspieranie równych praw kobiet i mężczyzn, integracja pokoleń, rozwój
turystyki, krajoznawstwa i agroturystyki
cały kraj

Integracja/Kultura

cały kraj

Sport/Integracja

cały kraj

Niepwłnosprawność/Int
egracja

cały kraj

Pomoc społeczna

cały kraj

Kultura/Integracja

cały kraj

Kultura

Celem Stowrzyszenia jest organizacja form turystyki aktywnej dzieci i
młodzieży, wspieranie j upowszechcnianie kultury fizycznej, promocja
zdrrowego stylu życia, pielęgnowanie polskości, ochrona i promocja
zdrowia, ekologia i ochrona zwierząr, pomoc społeczna w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Celem Stowrzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz dzieci
niepełnosprawnych, a także ich rodzin, opiekunów I specjalistów
zajmujących się tymi problemami, oraz podejmuje działania ze sfery
zadań publicznych w zakresie integracji, aktywizacji I przeciwdziałaniu
wykluczeniu osób niepełnosprawnych I innych zagrożonych wykluczeniem
społecznym; Upowszechnianie I ochrona praw dziecka
niepełnosprawnego; Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia
równego dostępu do edukacji dla dzieci niepełnosprawnych;
Celem Stowrzyszenia jest udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin I osób; Działalność na rzecz integracji I reintegracji
zawodowej I społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Działalność charytatywna; Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej,obywatelskiej I kulturowej; Działalność na rzecz mniejszości

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, organizowanie I wspieranie
działań w zakresie: - ekologii I ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, - permakultury, uprawy drzew I krzewów owocowych
oraz produkcji roślinnej I zwierzęcej, - wspierania I upowszechniania
kultury fizycznej I sportu, - rewitalizacji, krzewienia kultury I sztuki,
ochrony dóbr kultury I tradycji na terenach wiejskich, - nauki, edukacji,
oświaty I wychowania, - ochrony I promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. , o działalności
leczniczej (dz. U. Z 2018 r. , poz. 160 I 138), - promocji zatrudnienia I
aktywizacji zawodowej osób pozostałych bez pracy I zagrożonych
Margot Daniela Frygier zwolnieniem z pracy, - pomocy społecznej I działalności charytatywnej, w
Prezes
tym pomocy rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin I osób, - działalności wspomagającej
rozwój wspólnot I społeczności lokalnych, - przeciwdziałania
uzależnieniom I patologiom społecznym, - działalność na rzecz
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie
stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a.
W szczególności na rzecz dzieci I młodzieży, osób niepełnosprawnych
oraz osób z problemem uzależnienia od alkoholu, niedostoswanych
społecznie I zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a a także
wspieranie osób starszych, samotnych h I rodzin w trudnej sytuacji życio

Przemysław Janusz
Bilicki
Prezes

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz ochrony I
zachowania polskich dóbr kultury I dziedzictwa narodowego,
propagowanie historii, tradycji narodowej I oręża polskiego , troski o
miejsca pamięci narodowej związane z działaniami wojennymi,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej I kulturowej, edukacji patriotycznej młodzieży.
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Aleja Zdobywców Wału
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Wojciech Ryszard
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ul. Gen. Leopolda
Okulickiego 32
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Róża Fiołek Mikołajczak
Prezes
kswhusaria@gm
ail.com

1.DZIAŁANIE NA RZECZ WSPÓLNOT LOKALNYCH,
2.PROPAGOWANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELEGNOWANIE POLSKOSCI ORAZ
WARTOSCI PATRIORYCZNYCH I CHRZESCIJANSKICH,
3.DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU Z
UZWZGLEDNIENIEM PROBLEMATYKI EKOLOGICZNEJ,
4.DZIAŁANIE NA RZECZ MINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW
SPOZYWANIA ALKOHOLU,
5.DZIAŁALNOSC NA RZECZ PROMOCJI
ZDROWIA,EDUKACJI,BEZPIECZENSTWA,KULTURY I SPORTU,
6.DZIAŁANIA NA RZECZ OBYWATELI DOTKNIETYCH BEZROBOCIEM,
7.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZOWANIE ZAWODOWE OSÓB
BEZROBOTNYCH I ZAGROZONYCH BEZROBOCIEM,
8.WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI ,
9.DZIAŁANIE NA RZECZ EDUKACJI,NAUKI,OSWIATY A TAKZE KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY,
10.DZIAŁANIA WSPIERAJACE BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE ORAZ ZAPOBIEGANIE
PATOLOGIOPM SPOŁECZNYM,
11.WSPIERANIE DZIAŁALNOSCI CHARYTATYWNEJ POPRZEZ WSPÓŁPRACE Z
INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI SPOLECZNYMI,
12.DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEZY,
13.WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH MAJACYCH NA CELU
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLCZENIU SPOŁECZNEMU.
14.DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY SRODOWISKA,
15.PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU,
16.PROWADZENIE BADAN POSZUKIWAWCZO-EKSPLORACYJNYCH PROMUJACYCH
HISTORIE REGIONU ORAZ OCHRONE DÓBR KULTURY I PRZYRODY, W TYM
OCHRONE SZEROKO ROZUMIANEGO DZIEDZICTWA NARODOWQEGO I
SRODOWISKA NATURALNEGO,
17.PODEJMOWANIE DZIALAN EDUKACYJNYCH W CELU ZAPOBIEGANIA
DZIAŁALNOSCI GRABIEZCZEJ,NIELEGALNEJ EKSPLORACJI,DEWASTOWANIA
HISTORYCZNYCH MIEJSC PAMIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE POWIATU,
18.PROPAGOWANIE ZDROWEGO I EKOLOGICZNEGO STYLU ZYCIA,
19.DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH,
20.ORGANIZACJA KONKURSÓW GRANTOWYCH,
21.INICJOWANIE I WSPIERANIE RÓZNYCH FORM AKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ,
22.REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOBEC
WŁADZ, ORGANÓW SAMORZADOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI ORAZ WSPÓŁPRACA
Z TYMI ORGANAMI,
23.POZYSKIWANIE SRODKÓW NA WYZEJ WYMIENIONE CELE STATUTOWE.

Celem stowarzyszenia jest 1. Planowanie I organizowanie życia
sportowego w oparciu o możliwości obiektowe I sprzętowe klubu oraz o
pomoc organizacyjną I materialną sympatyków klubu. 2. Uczestniczenie
w zawodach sportowych I rywalizacji sportowej na terenie kraju I poza
nim, w szczególności w zalresie koszykówki, 3. Angażowanie wszystkich
zainteresowanych do rożnorodnych form aktywności ruchowej,gier I
zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności I zainteresowań
sportowych . 4. Organizowanie zajęć sportowych dla wszystkich
1. Rozwijanie różnych form kultury
2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w
środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie
dogodnych warunków w tym zakresie
3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich
na terenie wego działania
4. Prowadzenie działaności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie
rekreacji i rehabilitacji ruchowej, wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
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