Gmina Kwidzyn
Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres, telefon, mail

1 Związek Kombatantów ul. Sokola 9/49
RP i Byłych Więźniów 82-500 Kwidzyn
Politycznych
Koło Gminne Kwidzyn

2 Polski Związek
Wędkarski
Koło Pawlice
3 Klub Jeździecki
Rakowiec -Kwidzyn

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład Zarządu

Cele:
pogłębienie wśród członków uczuć patriotyzmu, wierności Ojczyźnie oraz
Teresa Smentek
wychowywanie ich w duchu międzynarodowej solidarności z ludźmi innych narodów, Marian Świderski
walczącymi o pokój, demokrację oraz narodowe i społeczne wyzwolenie,
popularyzowanie postępowych i patriotycznych tradycji walk narodowowyzwoleńczych, zbieranie materiałów dotyczących historii walk o wolność i
demokrację, ochrona pamiątek i miejsc związanych z walką i męczeństwem Narodu,
roztaczanie opieki nad członkami Związku i ich rodzinami oraz nad rodzinami zmarłych
członków Związku, rodzinami poległych i pomordowanych bojowników o wolność i
demokrację.

Działalność statutowa zawieszona
Rakowiec 70
82-500 Rakowiec
tel. 275 16 18
262 96 91
pensjonat@rakowiec.pl

Cele:
zrzeszenie prywatnych właścicieli koni, miłośników jeździectwa oraz zawodników
zainteresowanych wspólnym działaniem,
rozwijanie sportu jeździeckiego,
propagowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu,
popularyzowanie rekreacji i turystyki konnej oraz hipoterapii,
popularyzowanie koni jako zwierząt, które w polskiej tradycji odgrywają szczególną
rolę.
Osiągnięcia:
2003 r. – zdobycie Grand Prix Polski w WKKW
2004 r. – Mistrzostwo Polski w WKKW.

Prezes: Zygmunt Krukowski
Wiceprezes: Jacek Krukowski
Wiceprezes: Jerzy Krukowski
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4 Stowarzyszenie
Mieszkańców
i Sympatyków Wsi
Rakowiec

Adres, telefon, mail
ul. Pawlicka 3
82 – 500 Kwidzyn
55 275 16 30

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
- podejmowanie działań w celu upowszechnienia udziału mieszkańców wsi w krzewieniu
kultury i tradycji wiejskiej;
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym szczególnie kształtowania aktywnego
uczestnictwa dzieci i młodzieży w celu zapewnienia harmonijnego ich rozwoju ochronie ich
zdrowia oraz wyrobienia nawyków społecznie akceptowanego współzawodnictwa;
- czuwanie nad prawidłowym użytkowaniem i rozwojem infrastrukturalnym obiektów kultury
rekrutacyjnych i wypoczynkowych;
- podejmowanie działań w zakresie rozpowszechnienia kultury, tradycji i sztuki wiejskiej, ich
ochrony i utrwalania w historii wiejskiej;
- wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu tradycji, kultury, rekreacji i ochrony środowiska
przyrodniczego;
- występowanie do organów samorządowych i administracji państwowej w celu
uwzględnienia przez te organy obowiązków i zadań z zakresu rozwoju wsi i obszarów
wiejskich w budżetach, w prawie miejscowym i przepisach gminnych;
- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami wiejskimi i gminnymi;
- podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem i statutem, celowych dla rozwoju
działalności stowarzyszenia.

Skład Zarządu
Prezes: Elżbieta Szczukowska
Wiceprezes: Anna
Łuszczyńska
Sekretarz: Krystian
Balcerowski
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Adres, telefon, mail

5 Stowarzyszenie
Mieszkańców na Rzecz Dankowo 3 A
Rozwoju Wsi Dankowo 82 – 500 Kwidzyn
„Zakątek Dankowo”

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład Zarządu

Cele:
Prezes: Zdzisław Arendt
- organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Dankowo,
Członek: Krzysztof Bednarek
- występowanie do organów samorządowych i administracji państwowej w celu
Członek: Jacek Topolski
uwzględnienia przez te organy obowiązków i zadań rozwoju wsi i obszarów wiejskich w
budżetach, prawie miejskim i przepisach gminnych,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- podejmowanie działań w celu rozpowszechniania wśród mieszkańców wsi promocji zdrowia
i zdrowego trybu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
- organizowanie pomoc i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój małej
przedsiębiorczości,
- organizowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym szczególnie kształtowania aktywnego
uczestnictwa dzieci i młodzieży w celu zapewnienia harmonijnego ich rozwoju, ochronie ich
zdrowia oraz wyrobienia nawyków społecznie akceptowanego współzawodnictwa,
- podejmowanie działań w celu upowszechniania czynnego udziału mieszkańców wsi w
krzewieniu kultury i tradycji wiejskiej,
- wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
- podejmowanie działań w zakresie rozpowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami wiejskimi i gminnymi,
- podejmowanie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
- upowszechnianie promocji rzeczpospolitej polskiej za granicą,
- podejmowanie inicjatyw w celu przeciwdziałania uzależnień i patologiom społecznym.
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6 Powiślańska
Regionalna Agencja
Zarządzania Energią

Adres, telefon, mail
Górki 3
82 – 500 Kwidzyn
279 70 79
261 68 47
prazekwidzyn@
gmail.
com

praze@praze.pl

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład Zarządu

Cele:
- poprawa efektywności energetycznej i oszczędności energii, planowania energetycznego,
Prezes Zarządu: Marcin Duda
zastosowań alternatywnych i odnawialnych źródeł energii oraz szeroko rozumianej
Członek Zarządu: Jarosław
kogeneracji, oraz integrowanie lokalnych społeczności wokół tego celu.
- wzrost poziomu inwestycji i jakości usług w zakresie efektywności energetycznej
Rosiak
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na poziomie lokalnym i regionalnym oraz
Członek Zarządu: Jarosław
dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w energię.
Mysior
- zmniejszenie uzależnienia od dostaw energii z zewnątrz.
Członek Zarządu: Edmund
- zmiana zachowań społeczności lokalnej w kierunku oszczędzania energii.
Wach
- wspieranie lokalnych podmiotów działających w zakresie efektywności energetycznej i
Odnawialnych Źródeł Energii, w celu wzmocnienia i ugruntowania ich pozycji rynkowej.
- promowanie i popularyzacja informacji o alternatywnych i odnawialnych źródłach energii,
możliwościach ich zastosowania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i
oszczędzania energii, planowania energetycznego oraz szeroko rozumianej kogeneracji.
- podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zastosowań alternatywnych i
odnawialnych źródeł energii, działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i
oszczędności energii.
- działalność na rzecz edukacji i upowszechniania wiedzy w dziedzinie energetyki i
bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz prowadzenie działań i programów edukacyjnych
poświęconych źródłom energii odnawialnej i alternatywnej, efektywności energetycznej oraz
oszczędności energii i planowania energetycznego jak również szeroko rozumianej
kogeneracji.
- współpraca z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami edukacyjnymi w zakresie energetyki,
alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, możliwości działań na rzecz poprawy
efektywności energetycznej i oszczędzania energii, planowania energetycznego oraz szeroko
rozumianej kogeneracji.
- działalność w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii.
- docieranie do środowisk samorządowych z kompleksowymi programami edukacyjnymi i
informacyjnymi.
- niesienie wszechstronnej pomocy, wsparcia merytorycznego i informacyjnego samorządom,
małym i średnim przedsiębiorcom, przedstawicielom mediów i instytucji naukowych
zajmujących się przedmiotem działań Stowarzyszenia.
- prowadzenie badań naukowych.
- udzielanie wsparcia instytucjom naukowym w zdobywaniu kompendium informacji o
alternatywnych i odnawialnych źródłach energii, podnoszeniu efektywności energetycznej,
oszczędzania energii i kogeneracji.
- pomoc i wspomaganie podobnych organizacji i instytucji rządowych i pozarządowych
zajmujących się tematyką pozostającą w sferze zainteresowań Stowarzyszenia.
- przygotowywanie projektów oraz współudział w wybranych projektach i ich kompleksowe
nagłaśnianie w mediach zagranicznych ogólnopolskich, lokalnych i branżowych.
- wspomaganie projektów promujących proekologiczne sposoby pozyskiwania i dystrybucji
energii.
- działalność w dziedzinie ekologii i rolnictwa poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju
wsi.
- działalność w zakresie ochrony środowiska i wspierania inicjatyw społecznych.
- zwalczanie bezrobocia poprzez zwiększanie ilości miejsc pracy dzięki rozwojowi lokalnej
4
aktywności przy rozbudowie lokalnej energetyki.
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7 Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne
Polska Pomorskie

Adres, telefon, mail

Górki 4
82-500 Kwidzyn
279 35 64
Zmiana siedzibyPelplin

8. Stowarzyszenie
„Jesteśmy dla
Rakowca”

ul. Robotnicza 20
Rakowiec
82-500 Kwidzyn

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Cele:

Skład Zarządu

Dyrektor Regionalny Oddziału:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez: Ewa Detko - Traczyk
popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej
turystyki i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i
psychofizycznej dzieci i dorosłych dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, jak
również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym
-realizacja misji, celów i głównych założeń ruchu Special Olympics
- reprezentowanie sportu polskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w
kontaktach z Narodowymi Programami Olimpiad Specjalnych oraz Special Olympics Inc
- zapewnienie udziału polskiej reprezentacji w europejskich i światowych igrzyskach Special
Olympics oraz innych imprezach tej organizacji poza granicami kraju
- pozyskiwanie środków na rzecz ruchu Olimpiad Specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej
- wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zmierzające do
poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej, której celem
jest szeroko pojęte poszanowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich
integracja ze społeczeństwem
- pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań
statutowych
- obejmowanie swoją działalnością również osób z niepełnosprawnością intelektualną
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Cele:

Prezes: Malwina Kęsicka

- wszechstronny rozwój wsi w zakresie edukacji, kultury, sportu, zdrowia, gospodarki
Zastępca prezesa: Teresa
i agroturystyki,
Bołtuć – Kęsy
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich,
a szczególnie zagrożonych ubóstwem i bezrobociem,
Sekretarz: Jolanta Piotrowska
- wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości
edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
- tworzenie warunków pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczności wiejskiej,
- podejmowanie działań na rzecz poprawy: stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w
rolnictwie, stanu zdrowia mieszkańców wsi,
- profilaktyka patologii wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk
brutalizacji życia, przemocy, przestępczości i grup nieformalnych,
- współpraca w dziedzinie oświaty, kultury, sportu, zdrowia i turystyki z organizacjami
o zbliżonym charakterze oraz samorządem lokalnym.
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9. Stowarzyszenie
„SENIORZY 50 +”

Adres, telefon, mail

Kwidzyn Mareza
ul. Korzeniewska 17 A

82-500 Kwidzyn

10. Stowarzyszenie ASM

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Cele:
- prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej,
twórczej oraz turystyczno – krajoznawczej,
- włączenie osób starszych oraz osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo do systemu
kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności
intelektualnej i fizycznej,
- aktywizacja społeczna ludzi starszych,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- stwarzanie warunków do godnego starzenia się,
-działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej,
i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- prowadzenie dialogu międzykulturowego, międzypokoleniowego i międzynarodowego,
- współpraca z podobnymi organizacjami w innych krajach, wymiana międzynarodowa.

Brachlewo 39 A

Cele:

82-500 Kwidzyn

- podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie finansów osobistych,
- aktywizowanie i zachęcanie społeczeństwa do większej aktywności gospodarczej,
- rozwijanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych,
- zwiększanie świadomości ekonomicznej.

Skład Zarządu

Prezes: Ewa Stec
Członek Zarządu: Halina
Biedrzycka
Członek zarządu: Wanda
Kwaśniak
Sekretarz: Irena Olchowik
Skarbnik: Lucyna Bielicka

Prezes: Agnieszka Rachańska
Wiceprezes: Piotr Rachański
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Adres, telefon, mail

11. Stowarzyszenie
Nadwiślański Klaster Baldram 9 A
Energii Odnawialnych

82-500 Kwidzyn

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Cele:
Działalność publiczna na rzecz rozwoju gospodarczego oraz ekonomicznego kraju, w
szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
- rozwoju przedsiębiorczości w zakresie energii odnawialnych,
- przeprowadzanie badań w laboratoriach zewnętrznych,
- organizowanie konferencji i szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników,
- działalności konsultingowej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
- działalności marketingowej i reklamowej, handlowej na rzecz realizacji celów statutowych,
- działalności eksperckiej i doradczej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
- nadawania znaków jakości stowarzyszenia,
- pomoc w pozyskiwaniu przez przedsiębiorców pomocy publicznej,
- promocji zatrudneania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: nauki,
edukacji i oświaty,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między
przedsiębiorcami,
- stymulowanie rozwoju nowych technologii,
- stymulowanie rozwoju świadomości społecznej i ekologicznej,
- promowanie stowarzyszenia na zewnątrz.

Skład Zarządu

Prezes: Aleksandra
Łyszkiewicz
Wiceprezes: Leszek
Wolanowski
Skarbnik: Tomasz Dębek
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12. Stowarzyszenie
Nadwiślański Klaster
Energii Odnawialnej
przy Kwidzyńskim
Parku Przemysłowo Technologicznym

Adres, telefon, mail

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Górki 3

Cele:

82-500 Kwidzyn

Działalność publiczna na rzecz rozwoju gospodarczego oraz ekonomicznego kraju, w
szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

Skład Zarządu

Prezes: Leszek Rutka
Wiceprezes: Jakub Zieliński
Skarbnik: Krzysztof Majewski

- rozwoju przedsiębiorczości, a także w zakresie energii odnawialnych,
- przeprowadzanie badań w laboratoriach zewnętrznych,
279 70 79
- organizowanie konferencji i szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników,
- działalności konsultingowej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
- działalności marketingowej i reklamowej, handlowej na rzecz realizacji celów statutowych,
klasteroze@klasteroze.pl - działalności eksperckiej i doradczej z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
- nadawania znaków jakości stowarzyszenia,
- pomoc w pozyskiwaniu przez przedsiębiorców pomocy publicznej,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
przedsiębiorcami,
- stymulowanie rozwoju nowych technologii,
- stymulowanie rozwoju świadomości społecznej i ekologicznej,
- promowanie stowarzyszenia na zewnątrz.
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13. Stowarzyszenie „Pod
Lasem”

Adres, telefon, mail

Górki 18/5
82-500 Kwidzyn
www.gorki-kwidzyn.pl

14 Powiatowe
Stowarzyszenie
Pszczelarzy
w Kwidzynie

Rozpędziny 30
82-500 Kwidzyn

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
- organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Górki,
- występowanie do organów samorządowych i administracji państwowej w celu
uwzględniania przez te organy obowiązków i zadań z zakresu rozwoju wsi i obszarów
wiejskich w budżetach, prawie miejscowym i przepisach gminnych,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-podejmowanie działań w celu rozpowszechniania wśród mieszkańców wsi promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
- organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój małej
przedsiębiorczości,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym szczególnie kształtowania aktywnego
uczestnictwa dzieci i młodzieży w celu zapewnienia ich harmonijnego rozwoju, ochrony ich
zdrowia oraz wyrobienia nawyków społecznie akceptowanego współzawodnictwa,
- podejmowanie działań w celu upowszechnienia czynnego udziału mieszkańców wsi w
krzewieniu kultury i tradycji wiejskiej,
- wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
- podejmowanie działań w zakresie rozpowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami wiejskimi i gminnymi,
Podejmowanie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
- upowszechnianie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
-podejmowanie inicjatyw w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Cele:
- wielostronne propagowanie pszczelarstwa oraz postaw i działań sprzyjających jego
rozwojowi oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska

Skład Zarządu

Prezes: Mateusz Traczyk
Wiceprezes: Krzysztof
Langowski
Skarbnik: Patryk Madej

Prezes: Krzysztof Patalon
Wiceprezes: Ryszard
Mówiński
Skarbnik: Renata Hawel
Sekretarz: Andrzej Wentowski
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Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres, telefon, mail

15 Stowarzyszenie
KwidzyMamki

Nowy Dwór 14 D

16 Stowarzyszenie
Miłośników Marezy
„CIUCHCIA”
w Marezie

ul. Długa 5 Mareza

82-500 Kwidzyn

82-500 Kwidzyn

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
- działalność na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem kobiet mających
trudną sytuację życiową i materialną (kobiety powracające na rynek pracy po okresach
wychowawczych i macierzyńskich, bezrobotne, osoby mieszkające na terenach byłych
gospodarstw PGR, kobiety niepełnosprawne i wykluczone społecznie),
- działania edukacyjne, informacyjne, kulturalne i charytatywne na rzecz wszechstronnego
rozwoju kobiet/rodziny,
- tworzenie i wspieranie ruchów prorodzinnych,
- profilaktyka związana z patologiami w rodzinie,
- promocja karmienia naturalnego dzieci, chustonoszenia, rodzicielstwa bliskości,
- inicjowanie lokalnych i ponadlokalnych przedsięwzięć prorodzinnych,
- promocja i wspieranie idei filantropii oraz wolontariatu,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy i zagrożonych jej utratą.

Cele:
- propagowanie rozwoju lokalnego wsi Mareza i innych wsi na terenie objętym działaniem,
w szczególności w zakresie kulturalnym, sztuki ludowej, tradycji, historii i architektury,
edukacji, sportu, i rozrywki w w/w zakresie, a zwłaszcza w zakresie inicjowania,
prowadzenia , wspierania i pomocy w przedsięwzięciach kulturalno – edukacyjnych,
sportowych, rozrywkowych, programowanie zdrowego stylu życia.

Skład Zarządu

Prezes: Lilianna Dybowska
Wiceprezes: Paulina
Żyłkowska - Pindel
Członek zarządu: Agnieszka
Strzelczyk - Humienny

Prezes: Maria Wandtke
Wiceprezes:Sylwia
Kazimierowska
Sekretarz: Roman Górniewski

mgwcztery1@wp.pl

10

