EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
ZAREJESTROWANYCH PO 20 MAJA 2016 R.

Lp.

Nr
ew.

Nazwa
stowarzyszenia

Data wpisu
do ewid.

1. Cele
działania
2. Teren działania

Adres siedziby

Reprezentacja

Organ kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
stowarzyszenia

3. Środki działania

1.

1

Stowarzyszenie
Zielono Mi

07.06.2016 r.

1. wspieranie zrównoważonego rozwoju
osób i grup społecznych oraz
środowiska przyrodniczego i
kulturowego

Status
Przekształcenie lub
organizacji
rozwiązanie
pożytku
publicznego

Zielonawo 43
64-730 Wieleń

Zarząd Stowarzyszenia
Katarzyna Hadaś –
przezes
Jacek Jackowiak –
członek
Barbara Jabłońska –
członek
Baryt Orozbaev - członek

Uchwała nr 2/2016
z dn. 02.06.2016 r.

Nie

Kwiejce Nowe 28
B,
64-733 Deawsko

Przedstawiciel
stowarzyszenia – Dariusz
Andrzej Sękowski

Uchwała z dnia
25.06.2016 r.

Nie

2. teren całej Polski

Likwidator

Środki
nadzoru

3. działalność społeczna, edukacyjna
badawcza, promocyjna i prewencyjna

2.

2

Stowarzyszenie
Wartościowa
Książka

06.07.2016 r.

1. popularyzacja czytelnictwa
wartościowych książek, które wnoszą
pozytywne wartości do ludzkiego życia

2. teren całej Polski

3. otrzymywanie książek od osób
fizycznych, zakup książek po
preferencyjnych cenach, rozdawnictwo
książek na rzecz społeczeństwa,
organizowanie spotkań z autorami

3

3.

Stowarzyszenie
na Rzecz
Ochrony
Przyrody i
Zwierząt

13.09.2016 r.
1. społeczne działanie na rzecz ochrony
przyrody i racjonalnego korzystania ze
środowiska przyrodniczego, promowanie
przestrzeganie praw zwierząt i
humanitarnego ich traktowania

ul. Słowackiego 1/7, Przedstawiciel
64-980 Trzcianka
Stanisław Besaraba

Uchwała nr 3/16
Nie
Z dnia 12.09.2016 r.

2. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
3. kształtowanie właściwego stosunku
człowieka do środowiska przyrodniczego,
zwalczanie przejawów znęcania się nad
zwierzętami, działanie w ich obronie i
niesienie im pomocy, prowadzenie edukacji
humanitarnej

1

Uwagi

4

Stowarzyszenie
„Czarnkowianie”

24.11.2016 r.

1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju
regionu oraz wspieranie społecznej
aktywności mieszkańców

ul. Siedmiogóra 10
64-700 Czarnków

Zarząd Stowarzyszenia
Wiesław Maszewski –
Prezes
Piotr Pawłowski –
Wiceprezes
Barbara Bukowska Sekretarz

ul. Fabryczna 1
64-980 Trzcianka

Zarząd Stowarzyszenia
Hanna Frycz – prezes
Izabela Szmaglińska –
zastępca prezesa
Agnieszka Grzybowska –
skarbnik
Joanna KocherBorkowska – sekretarz
Anna Jóźwik – członek

ul. Fredry 44
64-980 Trzcianka

Zarząd Stowarzyszenia
Kamil Adam Zieliński –
prezes
Marcin Ryszard Ćwiczeń
– wiceprezes
Anna Elza Bronikowska
– sekretarz
Jakub Buta – skarbnik
Piotr Urbaniak – członek

2. gmina miejska Czarnków

Uchwała z dnia
04.11.2016 r.

Nie

Uchwała nr 2/2017
z dnia
24.05.2017 r.

Nie

Uchwała 2/2017 z
dnia 06.06.2017 r

Nie

3. promowanie walorów turystycznych
miasta Czarnków i najbliższej okolicy,
organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej,
upowszechnianie sportu, promocja zdrowia,
współpraca z samorządem miasta

4.

5

Stowarzyszenie
Fabryczna 1

05.06.2017 r.

5.

1. propagowanie pozytywnego
rodzicielstwa opartego na bliskości i
wzajemnym szacunku rodziców i dzieci,
propagowanie wartości rodziny
wielopokoleniowej, w tym kultywowania i
przekazywania tradycji, udzielanie
rodzinom pomocy psychologicznopedagogicznej

Komisja Rewizyjna
Elzbieta Rutkowska –
przewodnicząca
Renata Anna Gliniewicz
– zastępca
przewodniczącej
Agnieszka Szymańska sekretarz

2. teren całej Polski
3. zajęcia terapeutyczne dla dzieci i
młodzieży, grupy wsparcia
Stowarzyszenie
07.06.2017 r.
HOPE-HELP ONE
PERSON
EVERYDAY

6

1. działalność w zakresie ochrony zdrowia
polegająca na ratowaniu życia chorych
osób, w szczególności dzieci i działania na
rzecz poprawy stanu ich zdrowia jak
również na działaniu na rzecz promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

6.
2. teren całej Polski oraz poza granicami RP
3. wspieranie finansowe i rzeczowe
placówek i instytucji, wspieranie darami
rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami
ratującymi życie innych , zakup sprzętu,
urządzeń i materiałów służących do
realizacji celu stowarzyszenia

2

7

Stowarzyszenie
Klub Jeździecki
„W Dolinie
Noteci” R.K.

01.12.2017 r.

1 współpraca międzynarodowa na rzecz
rozwoju jeździectwa w Europie,
podnoszenie kwalifikacji, zakup sprzętu,
treningi koni, organizowanie i uczestnictwo
w różnych formach współzawodnictwa
sportowego, zawodach jeździeckich,
wystawach, pokazach

ul. Akacjowa 4a
Kuźnica
Czarnkowska
64-700 Czarnków

Zarząd Stowarzyszenia
Rafał Kiernikowski –
prezes
Daniel Kiernikowski –
wiceprezes
Katarzyna Zielińska sekretarz

Uchwała z dnia
21.11.2017 r.

Nie

Uchwała z dnia
12.03.2018 r.

Nie

7.
2. teren całej Polski. i Europy
3. utrzymywanie kontaktów sportowych z
organizacjami sportowymi w kraju i za
granicą, udział w imprezach i zawodach,
dbanie o kondycję zwierząt

8

Stowarzyszenie
Młodzieżowa
Inicjatywa dla
Krzyża
Wielkopolskiego

14.03.2018 r.

8.

1.aktywizacja młodzieży, edukacja
młodzieży, ochrona dziedzictwa
historycznego, propagowanie historii
lokalnych społeczności, rozpowszechnianie
informacji o działalności jednostek
samorządowych

ul. Wojska
Przedstawiciel
Polskiego 40/2
Stowarzyszenia
64-761 Krzyż Wlkp. Daniel Kufel

2. teren całej Polski
3. organizacja zajęć, działalność
promocyjna, wydawanie gazety lokalnej,
organizacja wydarzeń lokalnych, składanie
petycji do organów samorządowych

9.

Wieleńskie
Towarzystwo
Wędkarskie

15.05.2018 r.

1. Organizowanie wędkarstwa jako
ul. Sikorskiego 10,
racjonalnej formy wypoczynku i relaksu dla 64-730 Wieleń
społeczności lokalnej

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Rafał Tafelski

Uchwała nr 4/2018 Nie
z dnia 06.05.2018 r.

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Piotr Szlanga

Uchwała z dnia
16.05.2018 r.

2. teren całej Polski
3. reprezentowanie idei wędkarstwa przed
władzami i współpraca z jednostkami
samorządu terytorialnego,

9.

Prowadzenie i popieranie działalności na
rzecz ochrony środowiska naturalnego,
Ochrona wód i środowiska naturalnego
przed zanieczyszczeniem, kłusownictwem i
innymi szkodami

10.
10.

Towarzystwo
Miłośników
Historii
Czarnkowa

21.05.2018 r.

1. Upowszechnianie wiedzy o historii,
kulturze i tradycji Czarnkowa
jej popularyzowanie. Promocja i popieranie
działań związanych z rozwojem miasta.

ul. Wroniecka 16,
64-700 Czarnków

nie

3

2. teren całej Polski
3. Umacnianie wśród mieszkańców
Czarnkowa więzi społecznych,
zainteresowania historią, życiem,
wyglądem i rozwojem miasta.
Poszukiwanie przedmiotów i dokumentów
stanowiących dziedzictwo historyczne i
kulturowe miasta. Organizowanie spotkań,
prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych
imprez. Występowanie z wnioskami i
opiniami do właściwych organów
administracji dotyczących miasta
Czarnków.
Propagowanie walorów historycznych,
estetycznych, rekreacyjnych i
funkcjonalnych miasta

11.

W zgodzie z
Naturą w Rychliku

24.05.2018 r.

1. Propagowanie idei ekologicznej i prawa
ochrony przyrody w życiu społeczności
lokalnej.

Rychlik 2A,
64-700 Trzcianka

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Emilia Susek-Marecka

Uchwała z dnia
19.05.2018 r.

Nie

Ochrona środowiska naturalnego w
rozumieniu art.3 pkt 39 ustawy Prawo
Ochrony Środowiska.
2. Teren Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego.
----------------------------------------------11.

3. Występowanie z żądaniem wszczęcia
postępowania lub dopuszczenia do udziału
w postępowaniu we wszelkich sprawach
dotyczących szeroko rozumianej ochrony
środowiska, prowadzonych przed organami
administracji publicznej
Działalność edukacyjna w zakresie ekologii
i ochrony przyrody miejscowej.
Opracowywanie i wdrażanie stanowisk w
celu rozwoju Gminy Trzcianka zgodnie z
ekologią i ochroną przyrody, w
szczególności poprzez uczestniczenie w
procesach ustalania prawa miejscowego
przez władze gminy.

4

12.

Czysta Wieś
Siedlisko

25.05.2018 r.

1. Ochrona środowiska naturalnego.
Kształtowanie społecznej świadomości
ekologicznej. Wspieranie społecznej
aktywności obywateli. Wspieranie i
kreowanie inicjatyw społecznych dla
działalności proekologicznej.

Siedlisko 175/1,
64-910 Siedlisko

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Emilia Szymańska

Uchwała nr 2
dnia
21.05.2018 r.

z

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes – Włodzimierz
Gapski

Uchwała z dnia
25.07.2018 r.

Nie

Uchwała z dnia
20.08.2018 r.

Nie

Nie

2. Teren Gminy Trzcianka.

12.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej,
promocyjnej, edukacyjnej. Wymiana
informacji, wiedzy i doświadczeń miedzy
organizacjami ekologicznymi. Pomoc w
organizowaniu spotkań pod hasłem
ochrony środowiska.

13.

Stowarzyszenie
02.08.2018 r.
Mieszkańców
Drawska „Aktywni
Razem:”

1.Dzialalność oświatowa i kulturalna.
ul. Powstańców
Inicjowanie i realizacja działań edukacyjno- Wlkp,. 121 C,
wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
64-733 Drawsko
Popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu
życia.. Integracja międzypokoleniowa.

2. Teren całej Polski.
___________________________________

13.

3. Organizacja akcji, kampanii społecznych
i imprez ukazujących lokalną historię i
kulturę , miejscowe tradycje, obyczaje.
Prowadzenie działalności wydawniczej.
Prowadzenie działalności dobroczynnej i
charytatywnej. Organizowanie pomocy i
samopomocy obywatelskiej.

14

Kultura Ponad
Wszystko

28.08.2018 r.

1. Aktywizowanie młodzieży, edukacja
młodzieży, propagowanie kultury o
lokalnych społecznościach,
rozpowszechnianie informacji o
działalności jednostek artystycznych,
kulturalnych i kulturowych.
___________________________________

ul. Portowa 1,
Prezes – Dominik
64-761 Krzyż Wlkp. Koźlarek

2. Teren całej Polski i poza jej granicami
14.

3. Organizacja zajęć edukacyjnych,
działalność promocyjna i informacyjna,
organizacja wydarzeń lokalnych, działania
prowadzące do wyrównywania szans grup
słabszych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym, tworzenie podstaw do
rozpoczynania wspólnych przedsięwzięć
ponad granice kulturowe i krajowe,
współpracy i budowania zaufania.

5

15

IMPULS

03.12.2018 r.

1. Pomoc społeczna, w tym rodzinom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność charytatywna, ochrona i
promocja zdrowia, przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalność medialna
___________________________________

ul. Mickiewicza 2/3 Prezes – Patryk
64-761 Krzyż Wlkp. Karzkowiak

Uchwała z dnia
10.11.2018 r.

Nie

Niekursko,
64-980 Trzcianka
ul. Poznańska 4

Przedstawiciel
stowarzyszenia –
Tomasz Olejnik

Uchwała z dnia
24.01.2019 r.

Nie

Przedstawiciel
stowarzyszenia –
Magdalena Karpuszak

Uchwała z dnia
01.03.2019 r.

Nie

2. Teren całej Polski

15.

3. Organizacja zajęć edukacyjnych i
profilaktycznych, działalność promocyjna i
informacyjna, prowadzenie mediów
obywatelskich, organizacja i
współorganizacja wydarzeń lokalnych i
ogólnopolskich

16

International
Budokai Kan

30.01.2019 r.

1.Integracja kontynuatorów myśli
szkoleniowej oraz filozofii Jana Bluminga
bez względu na narodowość, religię oraz
poglądy polityczne.
___________________________________
2. Działalność międzynarodowa.
___________________________________

16.

3. Treningi, zgrupowania, obozy sportowe,
kursy instruktorów, zjazdy, konferencje,
egzaminy na stopnie Ku i Dan
certyfikowane międzynarodowymi
dokumentami

17

17.

MAŁE
SKRZYDŁA

11.03.2019 r.

1. Integracja rodzin dzieci z autyzmem i ze 64-980 Trzcianka,
ul. Krokusowa 4
spektrum autyzmu, popularyzacja
problematyki związanej z autyzmem,
organizowanie terapii dla dzieci i ich rodzin
poprzez szkolenia, zajęcia terapeutyczne.
___________________________________
2.Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
___________________________________
3. Cykliczne spotkania, terapie,
organizowanie wycieczek integracyjnych,
wiedza i doświadczenie rodziców.

6

18

Zdrowa Porcja

15.04.2019 r.

1. Działanie na rzecz profilaktyki
zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu
życia, zdrowych lokalnych produktów
żywnościowych.
___________________________________

64-730 Wieleń
ul. Aleja Zamkowa
15/2

Zarząd stowarzyszenia:
Jagoda Rosochowata
Karolina Magdziarz
Joanna Przybylska

09.04.2019 r.

Nie

Przedstawiciel
Stowarzyszenia:
Grzegorz Sikorski

Uchwała z dnia
26.07.2019 r.

Nie

Uchwała 2/2019 z
dnia 10.11.2019 r.

Nie

2. Obszar Polski.
___________________________________

18.

3. Szerzenie edukacji zdrowotnej w
zakresie zdrowego stylu życia i odżywiania
się.

19

Stowarzyszenie
Miłośników
Squash SQ-teczni

01.08.2019 r.

1.propagowanie kultury fizycznej,
upowszechnianie idei „sport to zdrowie”,
wspieranie osób i organizacji
podejmujących działania propagowania
kultury fizycznej, propagowanie,
upowszechnianie i rozwijanie squash,
___________________________________
2. Obszar Polski.
___________________________________

19.

3.organizacja zawodów sportowych,
turystyczno-rekreacyjnych, udział
członków stowarzyszenia w imprezach
lokalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych, organizowanie
szkoleń, seminariów i warsztatów

20

20.

Stowarzyszenie na
rzecz odnowy i
rozwoju wsi
Łokacz Mały –
Królewski
Zakątek”

21.11.2019 r.

1. Rozwój obszaru wiejskiego; promocja
wsi i gminy; turystyka i krajoznawstwo
oraz poprawa walorów estetycznych
regionu; wspieranie inicjatyw społeczności
lokalnej; wspieranie aktywnych forum
spędzania wolnego czasu; wzmacnianie
więzi miejscowej ludności z „małą
ojczyzną; wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu; działania na
rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży; działania
na rzecz ochrony środowiska; działania na
rzecz poprawy porządku publicznego;
ochrona dóbr historii i kultury regionu;
ekologia i ochrona dziedzictwa
przyrodniczego; ochrona i promocja
zdrowia; działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych; promocja i organizacja
wolontariatu; działalność charytatywna;
działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn; organizowanie imprez

Ul. Marii
Konopnickiej 15/2
Łokacz Mały
64-761 Krzyż
Wielkopolski

Zarząd stowarzyszenia:
Joanna Gapińska –
prezes zarządu
Justyna Parchimowiczwiceprezes zarządu
Anna Banachowicz sekretarz zarządu
Zenon Maciejewski skarbnik zarządu

Komisja rewizyjna:
Marcin Kuboń –
przewodniczący
Karolina Gapska zastępca
przewodniczącego
Ireneusz Naruszewicz –
sekretarz

7

kulturalnych; organizowanie warsztatów z
różnych dziedzin; wspieranie nauki,
edukacji, oświaty, kultury, sztuki oraz
ochrony dóbr kultury.
________________________________
2. Obszar Polski
________________________________
3. Prowadzenie działalności turystycznej,
artystycznej, promocja i organizacja
wypoczynku dzieci, młodzieży i osób
dorosłych; Organizowanie warsztatów,
szkoleń, treningów ,obozów ,biwaków
,rajdów ,wycieczek edukacyjnokrajoznawczych , spływów kajakowych,
kampanii społecznych , wystaw i innych
przedsięwzięć o podobnym charakterze;
Współpraca z administracją publiczną ,
organizacjami pozarządowymi , sektorem
biznesu oraz innymi podmiotami , a także
osobami fizycznymi zainteresowanymi
realizacją celów regulaminowych , z
instytucjami ,ośrodkami kultury i
organizacjami społecznymi; Występowanie
z wnioskami i opiniami do właściwych
władz i urzędów; Promocja i organizacja
wolontariatu., Udział w projektach
dotacyjnych, dofinansowanych; Inne
działania realizujące cele regulaminowe.

8

