Miasto Kwidzyn
Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

1 Polski Związek
Niewidomych
Koło Powiatowe
w Kwidzynie

ul. Kasprowicza 20A
82 – 500 Kwidzyn

Cele:
zrzeszenie niewidomych dla polepszenia ich warunków bytowych i kulturowych,
otaczanie opieką niewidomych niezrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych
oraz słabo widzących.

Prezes: Wojciech Wróblewski
Członek: Wiesław Grzyb
Członek: Jan Gubiec
Członek: Mara Nowicka

2 Polskie Towarzystwo
Turystyczno –
Krajoznawcze
Oddział w Kwidzynie

ul. Piłsudskiego 21
82-500 Kwidzyn

Cele:
– rozwijanie kultury i kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i
krajoznawstwo.
Osiągnięcia:
organizacja Zlotu Przodowników Pieszych – Ogólnopolskich – 1996r.
organizacja Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszych – 1985r.
organizacja V Ogólnopolskiego Rajdu Szlakami Rodła – 1989r.
Cele:
- rozwijanie kultury motoryzacyjnej i rowerowej wśród społeczeństwa, a w
szczególności podnoszenia bezpieczeństwa na drogach,
- popularyzowanie turystyki motorowej i rowerowej oraz sportu motorowego i
rowerowego wśród społeczeństwa,
- uprawianie turystyki motorowej i rowerowej oraz wypoczynkowego sportu
motorowego oraz organizacji życia towarzyskiego,
- prowadzenie szkolenia w zakresie podnoszenia poziomu sportu motorowego i
rowerowego oraz umiejętności użytkowników pojazdów mechanicznych.
Osiągnięcia:
organizacja Motocyklowych Mistrzostw Świata,
organizacja Motocyklowych Mistrzostw Europy,
organizacja Motocyklowych Mistrzostw Polski,
organizacja Turystycznych Rajdów Samochodowych,
organizacja Popularnych Zawodów Motocyklowych i Kolarskich dla Dzieci i
Młodzieży,
zdobycie V i VI miejsca w Mistrzostwach Polski „ENDURO” w Klasyfikacji
Klubowej.
Cele:
zrzeszenie emerytów, rencistów i inwalidów dla poprawy ich warunków socjalnobytowych oraz uczestniczenie w życiu
społeczno-politycznym poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji
państwowej, samorządem mieszkańców, ze związkami zawodowymi oraz innymi
organizacjami społecznymi i spółdzielczymi,
organizowanie życia kulturalnego,
reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku emerytów, rencistów i
inwalidów.

Prezes: Mariusz Wesołowski
Wiceprezes: Janusz Press
Sekretarz: Sabina Kiełkiewicz
Skarbnik: Eugeniusz Michalik

279 41 67

ul. Mickiewicza 23
3 Kwidzyński Klub
82-500 Kwidzyn
Motorowy
im. Jana Młynarskiego

OPP

4 Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Oddział Rejonowy
w Kwidzynie

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
646 47 00

Prezes: Tadeusz Ulenberg
Wiceprezes: Witold Liziński
Skarbnik: Rafał Borzyszkowski
Sekretarz: Mariusz Lewandowski
Członek: Ireneusz Szymański

Przewodnicząca: Teresa Gwóźdź –
Pelowska
Wiceprzewodniczący: Wiktor
Świrbutowicz
Sekretarz: Antoni Weinert
Skarbnik: Teresa Deyna
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
5 Polski Związek
Wędkarski
Koło w Kwidzynie

Adres,telefon,mail
ul. Warszawska 16
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
użytkowanie wód,
działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

6 Związek Kombatantów ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
Rzeczpospolitej
Polskiej
55 646 47 47
i Byłych Więźniów
Politycznych
Koło Miejskie
w Kwidzynie

Cele:
pogłębienie wśród członków uczuć patriotyzmu, wierności Ojczyźnie oraz
wychowanie ich w duchu międzynarodowej solidarności z ludźmi innych narodów,
walczącymi o pokój, demokrację oraz narodowe i społeczne wyzwolenie,
popularyzowanie postępowych i patriotycznych tradycji walk narodowo wyzwoleńczych, 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.

7 Towarzystwo
Miłośników
Ziemi Kwidzyńskiej

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Cele:
Głównym celem działalności Towarzystwa jest realizacja programu „Małych Ojczyzn”
– upowszechnianie wiedzy o Kwidzynie, powiecie kwidzyńskim i całym Powiślu oraz
kształtowanie i promowanie ich wizerunku.
- promowanie wizerunku ziemi kwidzyńskiej;
- promowanie osób, wydarzeń i wszelkich zjawisk kulturalnych, społecznych i
gospodarczych;
- krzewienie patriotyzmu lokalnego oraz wspomaganie wychowania dzieci i młodzieży.

8 Związek Inwalidów
Wojennych RP
Oddział w Kwidzynie

ul. Wschodnia 2b
82 – 500 Kwidzyn

279 41 67

Skład zarządu
Prezes: Zbigniew Kozłowski
Wiceprezes: Władysław Wojtyła
Sekretarz: Stanisław Wolski
Skarbnik: Marta Urbańska
Członek: Zbigniew Salachna
Członek: Antoni Stocki
Prezes: Lidia Kusz

Prezes: Antoni Barganowski
Wiceprezes: Małgorzata Dymek
Wiceprezes: Andrzej Gebel
Sekretarz: Andrzej Rożniata
Skarbnik: Janusz Press
Członek: Henryk Michalik
Członek: Jolanta Szulc
Członek: Karol Wiącek

Cele:
Krystyna Dubieniecka
zrzeszenie inwalidów wojennych i wojskowych dla aktywnego ich udziału w życiu
społecznym, patriotycznym wychowaniu młodzieży oraz polepszeniu warunków
bytowych i opieki zdrowotnej członków,
uczestnictwo w akcjach na rzecz obrony pokoju,
kultywowanie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość i
sprawiedliwość społeczną,
udzielanie pomocy społecznej inwalidom wojennym i wojskowym oraz ich
rodzinom,
udzielanie pomocy prawnej inwalidom wojennym i wojskowym oraz wdowom i
sierotom po tych inwalidach w sprawach bytowych, otaczanie opieką wdów i sierot
po inwalidach wojennych i wojskowych.
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
9 Liga Obrony Kraju

Adres,telefon,mail
ul. 11 Listopada18
82 – 500 Kwidzyn
tel. 279 39 55
adres oddz. głównego:
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

ul. Mickiewicza 56 B
10 Młodzieżowe
Towarzystwo Sportowe 82 – 500 Kwidzyn
w Kwidzynie
279 64 41

11 Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
„WSPÓLNA
SPRAWA”

ul. Braterstwa Narodów 58
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
Kierownik: Elżbieta Ładzik
kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży,
obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej
prowadzenie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży,
pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia
zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych dla przygotowania społeczeństwa do
zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,
krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscypliny sportu, w tym sportu
wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowań stowarzyszenia.
Cele:
umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym samorealizacji na płaszczyźnie
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
szkolenie sportowe, rekreacyjne i turystyczne,
rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie ich poziomu,
oddziaływanie wychowawcze na członków,
wszechstronny rozwój psychomotoryczny i intelektualny.
Cele:
pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich
rodzinom poprzez:
prowadzenie placówek socjalizacyjnych resocjalizacyjnych opieki całodobowej i
dziennej dla dzieci i młodzieży;
domów samotnej matki;
prowadzenie przedszkoli i szkół;
organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej, prawnej
dzieciom i ich rodzinom;
pomoc w usamodzielnianiu pełnoletniej młodzieży opuszczającej placówki
socjalizacyjne, resocjalizacyjne;
organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;
prowadzenie działalności charytatywnej;
tworzenie, prowadzenie i wspieranie projektów o charakterze profilaktycznym,
wychowawczym, resocjalizacyjnym;
szkolenie i doskonalenie zawodowe osób prowadzących działalność w wyżej
wymienionym zakresie;
współpracę z krajami i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach;
prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych;
rozwijanie innych form działalności służących realizacji celów statutowych.

Prezes: Wojcech Weryk
Wiceprezes: Stanisław Klejszmit
Skarbnik: Józef Grycman
Członek: Ryszard Włodarczak
Członek: Piotr Wiśniewski
Prezes – Jan Szmiendowski
Wiceprezes – Mieczysław Kulesz
Wiceprezes – Marzena Matysiak
Rumińska
Sekretarz – Lucyna Mierzejewska
Skarbnik – Jolanta Tanaś Budzińska
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Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres,telefon,mail

12 Klub Kolekcjonera

ul. Parkowa 18
82-500 Kwidzyn

13 Stowarzyszenie
Chorych
na Cukrzycę nieaktywne
14 Niezależne
Towarzystwo
Wędkarskie

ul. Chopina 18/6
82-500 Kwidzyn

OPP

ul. Krótka 2
82-500 Kwidzyn
279 38 32
sitkozbigniew-ntw@o2.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
propagowanie kolekcjonerstwa we wszystkich środowiskach społecznych,
informowanie i upowszechnianie różnych form kolekcjonerstwa,
umożliwianie członkom Klubu uczestnictwa w zorganizowanej działalności w
formie: spotkań, odczytów, prelekcji, wycieczek, organizowanie wystaw i
ekspozycji kolekcji,
poszerzenie wiedzy fachowej i ogólnej członków,
mobilizowanie członków Klubu do niesienia społecznej pomocy zawodowym
placówkom upowszechniania kultury jak: muzeum, bibliotekom, Ośrodkom i
domom kultury,
zabezpieczenie przedmiotów stanowiących wartość historyczną.
Cele:
otaczanie chorych na cukrzycę efektywną pomocą i opieką, ochranianie ich
interesów w zakładach pracy, szkołach, zaspokajanie ich potrzeb materialnych,
socjalnych i kulturalnych, a przede wszystkim leczniczych.

Prezes: Tadeusz Jewiczuk
Sekretarz: Mieczysław Laskowski
Skarbnik: Bożena Skiba

Cele:
organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla
społeczności lokalnej Stowarzyszenie obywatelom, w tym członkom Towarzystwa
dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i
krzewienia zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie postawy
obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony przyrody,
rozwoju krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, w tym racjonalnego
użytkowania wód i środowiska naturalnego

Prezes: Zbigniew Sitko
Wiceprezes: Zdzisław Biesiekierski
Wiceprezes: Grzegorz Tul
Sekretarz: Stanisław Bera
Skarbnik: Edward Cykał
Gospodarz: Grzegorz Bednarski
Członek: Jarosław Raczyński
Członek: Henryk Matla
Członek: Rafał Sitko
Członek: Michał Lemański
Prezes: Józef Strzelczyk
Wiceprezes: Tadeusz Klonowski
Sekretarz: Elżbieta Strzelczyk
Skarbnik: Marian Majewski
Członek: Krystyna Press
Członek: Stefan Pulkalski

www.ntw-kwidzyn.strefa.pl

ul. Lotnicza 1
15 Polskie Towarzystwo
82-500 Kwidzyn
Turystyczno –
Krajoznawcze Oddział
279 80 00
Zakładowy
“CELULOZA”

Skład zarządu

Cele:
– budzenie umiłowania kraju ojczystego i jego regionów,
– rozwijanie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach,
– zaznajamianie społeczeństwa z przyrodą, historią oraz dorobkiem kulturalnym i
gospodarczym kraju,
– szerzenie kultury turystyki i wypoczynku,
– ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków przyrody w Polsce,
– zaznajamianie turystów zagranicznych z przyrodą, historią oraz dorobkiem
kulturalnym i gospodarczym kraju,
– zaznajamianie społeczeństwa polskiego z osiągnięciami turystyki i krajoznawstwa
innych krajów.

Prezes: Agata Torłop
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
16 Towarzystwo
Kulturalne Ludności
Niemieckiej
“OJCZYZNA”

Adres,telefon,mail
ul. Odrowskiego 10/1
82-500 Kwidzyn
279 73 00

ul. Piłsudskiego 45
17 Stowarzyszenie
Kupców Kwidzyńskich 82-500 Kwidzyn
603 844 798

18 Klub Młodzieży
Niepełnosprawnej
“Tacy Sami”
19 Stowarzyszenie
Właścicieli
Nieruchomości
w Kwidzynie
ZLIKWIDOWANE

ul. Malborska 18
82-500 Kwidzyn

20 Stowarzyszenie Działek ul. Mickiewicza 56a /8
82-500 Kwidzyn
Letniskowych
“Klasztorek”

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej.
występowanie do władz instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi
potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludności niemieckiej zamieszkałą na
terenie Pomorza,
umacnianie braterskiej więzi i współżycia ludności niemieckiej z ludnością Polską,
przyhamowanie fali wzmożonych wyjazdów na pobyt stały do Niemiec poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewodniczący: Manfred Ortman
Zastępca przewodniczącego: Lech
Robaczewski
Członek zarządu/skarbnik: Bogdan
Pławski
Sekretarz: Jolanta Chabowska

Cele:
ochrona interesów członków stowarzyszenia, w szczególności w zakresie swobody
wykonywania handlu,
działalność społeczno-wychowawcza wśród członków,
działalność polegająca na współpracy z organami administracji rządowej i
samorządowej, a także z innymi organizacjami w celu rozwoju przedsiębiorczości
oraz handlu Kwidzyna,
propagowanie wśród członków zasad etyki zawodowej
oraz dobrych obyczajów kupieckich,
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków oraz ich pracowników w
zakresie prowadzenia działalności handlowej,
integracja środowiska kupieckiego,
przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji wśród członków stowarzyszenia,
podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do rozwoju i dobrobytu miasta.
Cele:
zrzeszenie osób ze środowiska osób niepełnosprawnych i innych dla pełnego i
aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Prezes: Jacek Dagil
Wiceprezes: Kazimierz Korczyc
Członek: Piotr Wilk
Członek Mirosław Duliban
Skarbnik: Danuta Tosik

Cele:
użytkowane i właściwe zagospodarowanie ośrodka położonego w Klasztorku.

Założyciele:
Józef Grycman
Mirosław Duliban
Zbigniew Nadzikowski

Prezes: Władysław Janczewski
Wiceprezes: Majka Ryszard
Skarbnik: Majka Izabela
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Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres,telefon,mail

21 Stowarzyszenie
Rozwoju
Turystycznego Gmin
“LIWA”
ZLIKWIDOWANE

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

-

22 Towarzystwo Pomocy
Dzieciom w Wieku
Przedszkolnym
zawieszone

ul. Kochanowskiego 34
82 -500 Kwidzyn

Cele:
ochrona praw dziecka,
promowanie innowacji pedagogicznych;
wspieranie specjalistycznych form pracy dydaktycznej,
pomoc w organizowaniu nauki dla dzieci niepełnosprawnych,
opieka nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi,
organizowanie oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form wypoczynku dzieci i
rodziców,

Prezes: Marek Nojak
Wiceprezes: Joanna Gnitecka
Skarbnik: Elżbieta Romanowska
Członek: Urszula Liszewska
Członek: Zbigniew Lech

23 Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
Przyjaciół Tańca

ul. Słowiańska 13/22
82-500 Kwidzyn

Prezes: Jarosław Grunt
Wiceprezes: Monika Grunt
Skarbnik: Elżbieta Hołubowicz

24 Stowarzyszenie
Muzyczne “HARFA”
w Kwidzynie

ul. Chopina 2
82-500 Kwidzyn

Cele:
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, podstaw i działań sprzyjających rozwojowi
tańca, a w szczególności tańca towarzyskiego, upowszechnianie różnorodnych
form tanecznych, a także przyczynianie się do podnoszenia poziomu tańca jako
dyscypliny sportowej w Polsce oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób
fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
Cele:
wielostronne propagowanie działalności kulturalnej,
współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia,
współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie kultury muzycznej,
doradztwo i profesjonalna pomoc w zakresie rozwoju i upowszechniania muzyki w
środowisku,
inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia,
prowadzenie działalności integrujące członków stowarzyszenia poprzez aktywną
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
Cele:
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu
zainteresowań artystycznych, rozwijaniu wrażliwości estetycznej, kształtowaniu
postawy aktywnego odbiorcy sztuki, popieranie własnej twórczości, wytwarzanie
atmosfery zaufania i szacunku dla dorobku kultury środowiska, regionu, kraju,
upowszechnianie własnych dokonań artystycznych, a także przyczyniania się do
podnoszenia poziomu ruchu amatorskiego, wzbogacenie umiejętności
recytatorskich, aktorskich i reżyserskich oraz wspieranie organizacyjne i
merytoryczne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie
działania.

604 499 336

279 38 97

25 Towarzystwo Teatralne ul. Katedralna 18
82-500 Kwidzyn
“SCENA 2”
279 34 24
279 20 08

Prezes: Ryszard Głogowski
Wiceprezes: Jan Drobysz
Członek zarządu: Marcin Firlej
Członek zarządu:Vladimir Gromov
Członek zarządu: Zachorowska

Prezes: Adam Karaś
Wiceprezes: Marcin Włodarski
Skarbnik: Justyna Boryń
Członek: Dorota Olszuk
Członek: Piotr Soliwoda
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Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres,telefon,mail

26 Stowarzyszenie
Muzyczno – Literackie
“QUEDINO”

Skład zarządu

-

Zlikwidowane
ul. 11 Listopada 13/25
27 Stowarzyszenie
Miłośników Malarstwa 82-500 Kwidzyn
„Kontrasty”

28 Stowarzyszenie
“Nad Jeziorem”

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

ul. Toruńska 21
82-500 Kwidzyn
adres do korespondencji:
Jaromierz 1B
82 -520 GARDEJA

Cele:
propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uwarunkowaniu
osobowości na piękno natury i otaczającego nas świata.
wytwarzanie atmosfery zaufania do natury wnikliwa jej obserwacja i rejestrowanie
jej na obrazach, wyzwolenie trendów uczuciowych do niej, co prowadzi do jej
ochrony i walki z dewastacją.
upowszechnianie tej pięknej dyscypliny sztuki w środowiskach szkolnych, poprzez
organizowanie “Warsztatów Plastycznych” i plenerów malarskich, a następnie
organizowanie przeglądów i wystaw w Ośrodkach Kultury i aulach szkolnych.
Przyczyni to się do innego patrzenia na piękno i dobro otaczającego nas świata, a
także do wsparcia organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania.
Osiągnięcia:
Organizacja wystaw indywidualnych i plenerów.

Prezes: Helena Roszak
Zastępca prezesa: Alicja Smagowska
Zastępca prezesa: Halina Kierlin
Skarbnik: Elżbieta Laurentowicz
Członek: Wanda Bojarczuk
Członek: Marzena Lewandowska
Członek: Elżbieta ZachorowskaParaniak

Cele:
Prezes: Sławomir Adamczyk
podejmowanie działań w celu upowszechnienia czynnego wypoczynku i rekreacji, Wiceprezes: Tomasz Kolasa
podejmowanie działań w celu kształtowania aktywnego uczestnictwa dzieci i
Skarbnik: Joanna Dąbrowska
młodzieży w kulturze fizycznej w celu zapewnienia harmonijnego ich rozwoju,
ochronie ich zdrowia oraz wyrobieniu nawyków społecznie akceptowanego
współzawodnictwa,
podejmowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej w celu utrzymania i
przedłożenia funkcji życiowych człowieka oraz kształtowania obyczajów
kulturalnego wypoczynku,
czuwanie nad prawidłowym użytkowaniem obiektów rekreacyjnych i
wypoczynkowych,
wspieranie lokalnych inicjatyw z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i ochrony
środowiska przyrodniczego,
występowanie do organów samorządowych i administracji państwowej w celu
uwzględniania przez te organy obowiązków i zadań z zakresu kultury fizycznej,
rekreacji oraz ochrony środowiska przyrodniczego, w budżetach, w prawie
miejscowym i przepisach gminnych.
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29 Stowarzyszenie
“Klub Abstynenta”

Adres,telefon,mail
ul. Odrowskiego10
82-500 Kwidzyn
261 08 46

OPP

skakwidzyn@onet.pl

30 Niezależny Regionalny ul. Grunwaldzka 52
Związek Kombatantów 82-500 Kwidzyn
RP i Osób
279 71 63
Represjonowanych

ul. Warszawska 19
31 Stowarzyszenie
“Bezpieczny Kwidzyn” 82-500 Kwidzyn
OPP
646 47 00

32 Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
Centrum Rozwoju
Porozumiewania

ul. Kołłątaja 4
82-500 Kwidzyn
279 30 22

261 80 30
aac@aac.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitej abstynencji oraz
stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości,
rozwijanie wśród członków Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących
zainteresowań,
udzielenie członkom Klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach
życiowych, a także osobom spoza Klubu w podjęciu leczenia odwykowego,
propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza
oddziaływanie swoim przykładem na grupy społeczne i jednostki nieświadome
groźby nałogu alkoholowego w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów,
profilaktyka i współpraca z młodzieżą.
Osiągnięcia:
Certyfikat dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w Kwidzynie jako organizacji
prowadzącej działania zgodnie ze Standardami Stowarzyszeń Abstynenckich na
lata 2013-2014, w ramach projektu realizowanego przez Krajową Radę Związków
i Stowarzyszeń Abstynenckich, współfinansowanego prze Unię Europejską
Cele:
otoczenie szczególną opieką członków Związku, zwłaszcza w sprawach
socjalnych i zdrowotnych,
utrzymywanie koleżeńskiej więzi, oraz dbanie o godność
i dobre imię członków Związku,
dokumentowanie i upamiętnianie żołnierskiego czynu bojowego o wolną,
niepodległą i suwerenną Ojczyznę,
reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz, organów
administracji państwowej i samorządowej, oraz innych instytucji i organizacji
społecznych.
Cele:
ograniczenie przestępczości w Kwidzynie,
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście.

Skład zarządu
Prezes Zarządu: Bogdan Hałabiś
Wiceprezes : Henryk Cybowicz
Sekretarz Sylwia SmagowskaŻemojtel
Skarbnik: Jan Mielnik
Członek: Teresa Kuras
Członek: Mirosław Bonk
Członek: Antoni Nowak

Jan Małkiewicz

Prezes: Jacek Topolski
Wiceprezes: Grażyna Krzysztofiak
Skarbnik: Jan Pukarowski
Sekretarz: Jolanta Grau
Członek: Zbigniew Szczepański
Cele:
Prezes: Elżbieta Kwiatkowska
udzielanie pomocy diagnostycznej osobom niepełnosprawnym, a w szczególności Wiceprezes: Małgorzata Rymarz
osobom z trudnościami w porozumiewaniu się oraz osobom niemówiącym,
Skarbnik: Magdalena Nosko
udzielanie pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej osobom wymienionym w pkt. 1, Goszczycka
propagowanie i popularyzacja nowoczesnych metod komunikacji wspomagającej.
Sekretarz: Katarzyna Niziołek
Osiągnięcia:
Stowarzyszenie było głównym organizatorem:
I Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w Kwidzynie w dniach 20-21
listopada 1998 roku,
Współorganizatorem II Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w
Warszawie 8 grudnia 1999 roku,
III Regionalnej Konferencji Krajów Europy Centralnej i Wschodniej, która odbyła
się w Kwidzynie w dniach 6-9 czerwca 2001 roku.
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33 Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
“PROMYK”

34 Stowarzyszenie
Przyjaciół
I LO “RODŁO”
w Kwidzynie
35 Stowarzyszenie
Polsko-Niemieckie
“Kwidzyn - Celle”
36 Kwidzyńskie
Towarzystwo
Przyjaciół Chorych
37

OPP
Stowarzyszenie
Muzyczne Orkiestra
Dęta - “Wiklina”
zlikwidowane

Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Cele:
udzielanie zintegrowanej pomocy specjalistycznej rodzicom i osobom będącym
w sytuacji kryzysowej,
zapobieganie nasileniu się zjawisk dysfunkcji społecznych w rodzinach,
604 076 145
propagowanie wychowania żeglarskiego wśród młodzieży,
podnoszenie stanu zdrowia, prowadzenie rehabilitacji dzieci,
świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej.
www:sppromyk.wix.com/pro Osiągnięcia:
myk
budowa Ośrodka Żeglarskiego „PROMYK” w Siemianach,
organizacja socjoterapeutycznych obozów żeglarskich.
Cele:
ul. Konarskiego 12
organizowanie współdziałania członków z I Liceum Ogólnokształcącym im. Dr
82-500 Kwidzyn
Władysława Gębika D. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie, zwany dalej szkołą,
oraz integracja osób i środowisk związanych ze szkołą.

ul. Calineczki 16
82-500 Kwidzyn

Skład zarządu
Prezes: Wiesław Kazimierski
Wiceprezes: Tomasz Kwintera
Członek/sekretarz: Sabina Kreft
Członek/Skarbnik: Ewa Kazimierska
Członek: Agnieszka Młyńska

Przewodniczący: Wiesław Sawicki
Wiceprezes: Józef Świokło
Wiceprezes: Ewa Głogowska

279 39 35

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
646 47 00
ul. Malborska 18 A
82-500 Kwidzyn
613 19 13

Cele:
pogłębienie porozumienia między narodami Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej, a
w szczególności między mieszkańcami miasta Celle
i Kwidzyna,
wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Celle a miastem Kwidzyn.
Cele:
udzielanie osobom ciężko i terminalnie chorym z powodu choroby nowotworowej
opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych
chorych,
udzielanie pomocy rodzicom osób chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi,
jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i
pomocy
-

Założyciele:
Danuta Piotrowska
Tadeusz Obuchowski
Tadeusz Wiśniewski
Prezes – Bogusław Franckowski
Wiceprezes – Marzena Szarłan
Członek zarządu: Jadwiga Zając
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38 Stowarzyszenie
Kwidzyn
Multimedialny

Adres,telefon,mail
ul. Piękna 2
82-500 Kwidzyn
279 15 96

39 Stowarzyszenie Polska ul. Połomskiego 7/26
Organizacja Harcerska 82-500 Kwidzyn

40 Stowarzyszenie
Miłośników Rocka,
Bluesa i Jazzu

41 Stowarzyszenie
Miłośników Orkiestry
Dętej “HELIKON”
w Kwidzynie

ul. Katedralna 18
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
promocja środowiska kwidzyńskiego poprzez wydawanie wysokonakładowych
publikacji, w szczególności na nośnikach medialnych,
działalność polegająca na współpracy z organami administracji rządowej i
samorządowej, a także z innymi organizacjami w celu rozwoju infrastruktury
turystycznej,
podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do większej promocji środowiska
lokalnego,
działanie na rzecz integracji miasta Kwidzyna i jego powiatu,
inicjowanie oraz wspieranie wszelkiej prawem dozwolonej działalności
zmierzającej do rozwoju miasta i jego okolic,
nawiązanie kontaktów i współpraca z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i
zagranicą,
ochrona interesów członków stowarzyszenia.
Cele:
POH Kwidzyn wychowuje metodami harcerskimi prawych, dzielnych, czynnych,
zdolnych do poświęceń w imię służby Bogu i Polsce obywateli Rzeczpospolitej
Polskiej,
POH Kwidzyn wychowuje młodzież w poczuciu odpowiedzialności za losy
własnej rodziny, społeczeństwa i Państwa Polskiego, w umiłowaniu wolności i
tolerancji, w poczuciu wartości i godności osoby ludzkiej,
POH Kwidzyn upowszechnia w społeczeństwie ideały harcerskie.
Cele:
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu
zainteresowań artystycznych, rozwijaniu wrażliwości estetycznej, kształtowaniu
postawy aktywnego odbiorcy sztuki,
poprawienie własnej twórczości, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do
dorobku kultury, środowiska, regionu, kraju, upowszechnianie własnych dokonań
artystycznych, a także przyczynienie się do podnoszenia poziomu ruchu
amatorskiego,
wzbogacenia umiejętności wokalnych, instrumentalnych i estradowych, oraz
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania.
Cele:
działanie na rzecz popularyzacji kultury muzycznej ze szczególnym
uwzględnieniem aktywnego muzykowania przez dzieci i młodzież,
popularyzacja aktywnych form uczestnictwa kulturalnego we wszystkich
środowiskach poprzez otwartość oferty czynnego uczestnictwa w pracach orkiestry
dętej,
wspomaganie organizacyjne i finansowe pracy specjalistów menedżerów i całego
zespołu orkiestry dętej,
popularyzacja orkiestry zarówno w środowisku kwidzyńskim jak i w skali kraju
oraz za granicą,
świadczenie usług w zakresie występów orkiestry dla grup zamkniętych, jak i o
charakterze publicznym.

Skład zarządu
Założyciele:
Jacek Sadowski
Roman Szałapski
Kazimierz Mazur

Naczelnik: Artur Piekarski

Prezes: Krzysztof Tarasiuk
Wiceprezes: Zbigniew Świtała
Skarbnik: Krzysztof Maciąg
Członek: Bogusław Strzelczyk
Członek: Zbigniew Miłoszewski

Prezes: Jarosław Golder
Wiceprezes: Eugeniusz Kiziński
Wiceprezes: Mirosław Andryskowski
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Adres,telefon,mail

ul. Mickiewicza 56B
42 Młodzieżowe
Towarzystwo Sportowe 82-500 Kwidzyn
“BASKET”
261 54 36
w Kwidzynie
biuro@basketkwidzyn.pl

43 Miejsko Młodzieżowe ul. Mickiewicza 56B
Towarzystwo Sportowe 82-500 Kwidzyn

ul. Lotnicza 1
44 Polski Związek
Wędkarski “Celuloza” 82-500 Kwidzyn

45 Polski Związek
Hodowców Gołębi
Pocztowych
Oddział Kwidzyn
46 Stowarzyszenie
Właścicieli Domków
Letniskowych
w Jaromierzu

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym samorealizacji na płaszczyźnie
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
szkolenie sportowe, rekreacyjne, turystyczne,
rozwój różnych dyscyplin sportowych i podnoszenie ich poziomu,
oddziaływanie wychowawcze na uczestników zajęć,
wszechstronny rozwój psychomotoryczny i intelektualny oraz stymulowanie
naturalnego rytmu rozwoju biologicznego organizmu dziecka.
Osiągnięcia:
2000r. – awans drużyny do II ligi,
2001r. – III miejsce w II lidze,
2003r. – uczestnictwo w rozgrywkach I ligi,
2004r. – IV miejsce w I lidze.
Cele :
- umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym samorealizacji na płaszczyźnie
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
- szkolenie sportowe, rekreacja i turystyka,
- rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie ich poziomu,
- oddziaływanie wychowawcze na członków – uczestników zajęć,
- wszechstronny rozwój psychomotoryczny i intelektualny oraz stymulowanie
naturalnego rytmu rozwoju biologicznego organizmu dziecka.
Cele:
organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,
stwarzanie członkom Związku dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie
wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości zasad gospodarki
wędkarskiej oraz kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej.

Prezes: Bogdan Zamośny
Wiceprezes: Mirosław Bator
Łukasz Król

Prezes: Marek Bołkowski
Wiceprezes: Dionizy Kopij
Skarbnik: Bartosz Studziński

Prezes: Grzegorz Mentlak
Wiceprezes: Witold Żukowski
Sekretarz: Jerzy Kozłowski
Skarbnik: Henryk Heidebreck
Prezes: Stanisław Szostek
Wiceprezes: Robert Bojaryn
Wiceprezes: Eugeniusz Grzechowiak
Sekretarz: Sławomir Krychowiak

Rakowiec 8
82-512 Rakowiec
275 16 74
ul. Odrowskiego 3/36
82-500 Kwidzyn

Skład zarządu

Cele:
obrona interesów członków Stowarzyszenia, wynikających z użytkowania działek
letniskowych,
działalność społeczno-wychowawcza wśród członków,
działalność polegająca na współpracy z Urzędem Gminy i Radą Sołecką na rzecz
zagospodarowania przyległego terenu wraz z niezbędnymi inwestycjami.

Prezes: Mieczysław Sawicki
Wiceprezes: Kazimierz Korolski
Skarbnik: Ludwika Gregorczyk
Członek: Zbigniew Makuch
Członek: Jan Czeszejko-Sochacki
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Adres,telefon,mail

47 Towarzystwo
Folklorystyczne
Dolnego Powiśla

ul. Katedralna 18
82-500 Kwidzyn

48 Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
Miłośników Kultury
i Tradycji Łowieckiej

ul. Kasprowicza 32
82-500 Kwidzyn

279 34 24

andrzej.mularczyk@
interia.pl

A

49 Towarzystwo
“AMICA
SAPIENTIAE”

ul. Słowiańska 17
82-500 Kwidzyn
279 38 96

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi kultury
regionu DOLNEGO POWIŚLA, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku
do propagowania kultury ludowej i narodowej,
upowszechnianie wartości kulturowych regionu wśród społeczeństwa-szczególnie
wśród dzieci i młodzieży, a także przyczynianie się do rozwoju artystycznego
Zespołu Pieśni i Tańca “POWIŚLE”.
Osiągnięcia:
2001 r. – Nagroda Starosty Powiatu Kwidzyńskiego,
2001, 2004 r. – I miejsce w Przeglądzie Pomorskich Zespołów Folklorystycznych
ku czci Królowej Pomorza w Piasecznie,
2002, 2003, 2004 r. – I miejsce w Regionalnych Prezentacjach Artystycznych w
Sztumie,
2002 r. - wyróżnienie na IV Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Dzieci i
młodzieży oraz Zespołów Polonijnych Miast Krajów Nadbałtyckich w Elblągu
Cele:
rozwijanie zainteresowań sztuką, tradycją i kultura łowiecką, rozwijanie różnych
form twórczości amatorskiej, pielęgnowanie folkloru, sztuki i muzyki myśliwskiej,
kształtowanie aktywnej postawy w kierunku kultywowania tradycji i obyczajów
łowieckich, integrację środowiska, kształtowanie świadomości lokalnej,
rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o łowiectwie, propagowanie wiedzy
historycznej,
organizowanie różnych akcji popularyzowania łowiectwa i ochrony przyrody,
prowadzenie akcji wydawniczej związanej z celami stowarzyszenia,
organizowanie przeglądów muzyki myśliwskiej,
organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o łowiectwie,
ochronie przyrody i środowiska,
organizacja obchodów dorocznego święta myśliwych HUBERTUS,
plenerowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży propagujące wiedzę o łowiectwie,
ochronie przyrody i środowiska,
organizowanie wystaw tematycznie związanych z działalnością stowarzyszenia,
wyjazdy na konkursy i podobne imprezy na terenie Polski i świata.
Cele:
krzewienie wiedzy o krajach i kulturach świata,
zaznajamianie społeczeństwa regionu ze światowymi osiągnięciami w dziedzinie
nauki, techniki, zarządzania, gospodarki oraz teatru i filmu,
wdrożenie na terenie Powiśla nowoczesnych metod kształcenia oraz zarządzania,
organizowanie pomocy finansowej i doradztwa dla szkół państwowych,
samorządowych i prawnych.

Skład zarządu
Prezes: Ewa Jamrozek
Wiceprezes: Alicja Kizińska
Skarbnik: Janusz Ketz
Członek zarządu: Vladimir Gromov

Prezes: Andrzej Mularczyk
Skarbnik: Zbigniew Wojtyła
Sekretarz: Michał Wojtyła

Prezes: Roman Szmelter
Wiceprezes: Adam Lubaszewski
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Adres,telefon,mail

50 Towarzystwo Rozwoju Górki 3
82-500 Kwidzyn
Powiatu
Kwidzyńskiego
279 70 79

51 Stowarzyszenie
“MŁODZI
DEMOKRACI”

ul. Warszawska 14
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
wszechstronny rozwój powiatu kwidzyńskiego,
współpraca z zagranicą,
opracowanie założeń do strategii rozwoju powiatu,
walka z bezrobociem i aktywizacja zawodowa,
pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rozwój powiatu,
utworzenie funduszu poręczeń,
utworzenie funduszu stypendialnego.
utworzenie i prowadzenie funduszy pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych,
utworzenie i prowadzenie funduszu inwestycyjnego
prowadzenie działań związanych z integracją Europejską
Osiągnięcia:
wspieranie procesu integracji ze strukturami europejskimi poprzez realizację
obywatelskiej kampanii przedreferendalnej „Mówię TAK! – Jestem ZA! – Powiat
Kwidzyński w Unii Europejskiej” na zlecenia marszałka województwa
pomorskiego,
organizacja dwóch „Spotkań Europejskich w Kwidzynie” – impreza plenerowa
organizowana dla uczniów szkół z terenu powiatu (2003 r. i 2004 r.)
prowadzenie „Funduszu poręczeń” ( gminy powiatu kwidzyńskiego),
prowadzenie „Funduszu stypendialnego” (gminy powiatu kwidzyńskiego),
prowadzenie „Funduszu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych” (cały powiat).
-

Skład zarządu
Prezes: Jarosław Rosiak
Członek: Józef Pomykacz
Członek: Józef Świokło

zawieszone
ul. Wodna 16
52 Powiatowy Oddział
82-500 Kwidzyn
Stowarzyszenia
„Związku Byłych
645 13 09
Pracowników
Państwowych
Gospodarstw Rolnych”
Powiatu
Kwidzyńskiego
53 Stowarzyszenie
“Budowa Mostu
Gniew-Kwidzyn”
zlikwidowane

Cele:
Prezes- Waldemar Witkowski
aktywizacja środowiska byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, Wiceprezes– Ryszard Mostek
obrona interesu byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych i ich
Sekretarz – Anna Bartoszyńska
rodzin,
aktywizacja zawodowa i możliwość przekwalifikowania się do innego zawodu,
doradztwo i pomoc merytoryczna osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
inspirowanie byłych pracowników do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym,
w tym w samorządach gminnych,
integracja środowiska byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych,
szczególnie mieszkańców osiedli PGR oraz wzajemne udzielanie sobie pomocy.
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
54 Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
Wspierania
Samorządności
w Kwidzynie
55 Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Autyzmem SNOA
OPP

Adres,telefon,mail
ul. 11 Listopada 1
82-500 Kwidzyn
279 45 64
ul. Warszawska 18
82-500 Kwidzyn
661 708 974
stowarzyszeniesnoa@
gmail.com

56 Towarzystwo Inicjatyw
Samorządowych w
Kwidzynie
zlikwidowane
ul. Braterstwa Narodów 48
57 Kwidzyńskie
82-500 Kwidzyn
Stowarzyszenie
646 21 25
BOCCE i BOWLINGU
58 Kwidzyński Klub
Lotniczy
zlikwidowany
59 Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
Współpracy Placówek
Oświatowych
z Zagranicą

ul. Grunwaldzka 46
82-500 Kwidzyn
m.walenczewska@interia.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
Prezes: Zbigniew Koban
wspieranie rozwoju samorządności lokalnej, propagowanie idei “małych ojczyzn”, Członek Zarządu: Jerzy Bankierski
popularyzacja wiedzy dotyczącej samorządów,
Członek zarządu: Mirosław Górski
utrzymywanie kontaktów z organizacjami samorządów innych regionów,
Członek zarządu: Iwona Schulz
działalność polegająca na współpracy z organami administracji rządowej,
samorządowej, a także z innymi organizacjami w celu realizacji zadań statutowych,
tworzenie “inkubatorów samorządności” wspierających rozwój samorządów.
Cele:
Prezes: Iweta Jabłońska
działania w kierunku poszerzania wiedzy na temat wczesnej interwencji i terapii
Wiceprezes: Paulina Grochowska
behawioralnej oraz budowania publicznej świadomości wczesnych oddziaływań
Skarbnik: Anna Kajzer
terapeutycznych,
Sekretarz: Andżelika Janiszewska
działania zmierzające do integracji osób z autyzmem i innymi zaburzeniami
rozwojowymi ze społeczeństwem ludzi zdrowych,
działania wspierające rodziny i osoby zaangażowane w wychowanie osób z
autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi,
działania w celu opracowania zasad programu terapii behawioralnej oraz
wspomagania procesu terapeutycznego
organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, opieki i pracy
osób z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi
-

Cele:
propagowanie nowej dyscypliny sportu-gry w bocce i gry w bowling ze
szczególnym udziałem w niej dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych.

Prezes: Adam Kamński
Wiceprezes: Krzysztof Kamiński
Wiceprezes: Artur Wiśniewski

-

Cele:
wielostronne propagowanie zainteresowań innymi krajami,
motywacja do nauki języków obcych,
łamanie barier narodowościowych,
wspieranie wszystkich form współpracy na terenie powiatu,
reprezentowanie w samorządach spraw związanych z zagraniczną wymianą
młodzieży.

Prezes: Magdalena Walenczewska
Zastępca Prezesa: Mirosław Jagiellak
Skarbnik: Agata Jackowska
Członek: Halina Kierlin
Członek: Maciej Walenczewski
Członek: Aleksandra Gularowska
Członek: Renata Preibisz
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Adres,telefon,mail

60 Towarzystwo
Rekreacyjne
„Świetlik”
w Klasztorku
W likwidacji
61 Stowarzyszenie
Taksówkarzy
Kwidzyńskich
Non Stop Taxi
62 Stowarzyszenie
“EKO-INICJATYWA”
w Kwidzynie
OPP

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

-

ul. Hallera 27 A/ 37
82-500 Kwidzyn
261 21 01
ul. Miłosna 1
82-500 Kwidzyn
261 22 16
sekretariat@ekokwidzyn.pl

Cele:
wspieranie działalności na rzecz rozwoju usług transportowych, obsługi
turystycznej, podnoszenia standardu tych usług, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych swych członków, działanie mające na celu poprawę sytuacji
materialnej swych członków.

Prezes: Wincenty Drzewiński
Wiceprezes: Adam Korolski
Skarbnik: Krzysztof Sędal

Cele:
Prezes: Ewa Romanow- Pękal
integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska, Członek: Maciej Kozłowski
inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć
Członek: Dominik Sudoł
ekologicznych,
podnoszenie świadomości ekologicznej ludności,
popularyzacja wiedzy przyrodniczej,
promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku,
wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych,
rozbudzanie tożsamości regionalnej,
zwalczanie bezrobocia, rozwój lokalnej aktywności społecznej,
działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy woluntarystycznej,
wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
promocja i wspieranie edukacji.
Osiągnięcia:
„Aura” 2002, dwie pierwsze nagrody i wyróżnienie za najlepsze zajęcia
ekologiczne w konkursie na najlepsze scenariusze aktywnych zajęć z zakresu
edukacji ekologicznej,
Indywidualna Ekologiczna Nagroda Bayera, 2002, Przyjaciel Ziemi za program
edukacji ekologicznej w przedszkolu,
Indywidualna Ekologiczna Nagroda Bayera, 2002, Biomasa jako alternatywne
źródło energii i sposób na długofalowy rozwój wsi,
Honorowa Nagroda Starosty Kwidzyńskiego za wkład w rozwój powiatu
kwidzyńskiego – wspieranie organizacji pozarządowych oraz realizacje programu
„Biomasa jako alternatywne źródło energii”,
Jubileuszowa Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku z okazji 10-lecia Funduszu dla liderów pomorskiej
ekologii, za pasję i efektywność podejmowanych działań w 2003,
Nagroda WFOŚiGW w Gdańsku dla organizacji ekologicznej w Ramach
Pomorskiego Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego i Wojewody
Pomorskiego „Bursztynowy Mieczyk 2003” w kategorii dla organizacji
ekologicznej, 2003,
Główna nagroda w kategorii ekologia w ogólnopolskim konkursie „Barwy
Wolontariatu”.
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Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

63 Północny Klub
Maszera
“SKARABEUSZ”

ul. Miłosna 22/3
82-500 Kwidzyn

Cele:
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających uprawianiu
sportu, a szczególnie psich zaprzęgów oraz innych dyscyplin kynologicznych,
upowszechnienie kultury fizycznej, a także przyczynienie się do ochrony
środowiska naturalnego i kształtowanie właściwego, humanitarnego stosunku do
zwierząt.

64 Jacht Klub “VEGA”
w Kwidzynie

ul. Hallera 75
82-500 Kwidzyn

Cele:
Komandor: Andrzej Fiksa
- tworzenie warunków do uprawniania żeglarstwa przez członków i jego popularyzacja Skarbnik: Krzysztof Olchowik

65

Założyciele:
Marlena Chrząszcz
Hanna Quella
Zdzisław Iwaniec

Vice Komandor: Robert Grabski

admin@jachtklubvega.com
Cele:
Prezes: Piotr Kazimierowski
ul. Korczaka 11/53
Stowarzyszenie
skupienie
szerokiej
rzeszy
pasjonatów
transportu
szynowego
oraz
popularyzowanie
Wiceprezes: Dariusz Walas
Hobbystów Transportu 82-500 Kwidzyn
zagadnień z nim związanych.

Szynowego

66 Kwidzyńskie
Towarzystwo
Kulturalne

279 15 21
ul. Katedralna 18
82-500 Kwidzyn

Skarbnik: Kalina Kazimierowska
Sekretarz: Antoni Puszko
Członek: Jolanta Golianek
Cele:
Prezes: Justyna Liguz
Rozwijanie zainteresowań kulturalnych poprzez:
Wiceprezes: Łukasz Neubauer
rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie różnych form twórczości amatorskiej, Członek: Marcin Kobrzyński

505 157 400

-

kulturalne@wp.pl

-

67 Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych
“Chwytaj Dzień”

ul. Odrowskiego 10
82-500 Kwidzyn

pielęgnowanie folkloru i sztuki ludowej,
kształtowanie aktywnej postawy w kierunku tworzenia tzw. “małej ojczyzny”,
integrację środowiska, kształtowanie świadomości lokalnej,
rozszerzenie i pogłębienie wiedzy o przeszłości regionu, propagowanie wiedzy
historycznej,
organizowanie różnych akcji popularyzowania kultury i sztuki,
prowadzenie akcji wydawniczej związanej z celami Towarzystwa.

Cele:
utrzymywanie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia rehabilitacyjne,
terapeutyczne i dydaktyczno-edukacyjne oraz poprawa wyposażenia w potrzebny
sprzęt rehabilitacyjny,
wykorzystanie obecnie zatrudnionej kadry specjalistów oraz pozyskiwanie i
zatrudnianie nowej kadry specjalistycznej potrzebnej do uprawiania kondycji
zdrowotnej dzieci niepełnosprawnych,
wdrażanie i propagowanie nowych metod wieloprofilowego usprawniania,
podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej,
otaczanie chorych dzieci efektywną pomocą i opieką, a przede wszystkim
ułatwianie ich integracji ze społeczeństwem,
organizowanie imprez integracyjnych, festynów, wystaw prac dziecięcych, zbiórek
publicznych itp.,
propagowanie działalności gospodarczej w celu uzyskania dochodów na
utrzymanie działalności statutowej,
szkolenie kadry i rodziców dzieci niepełnosprawnych,
organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Prezes: Grażyna Gabriel
Wiceprezes: Małgorzata Misiewicz
Sekretarz: Ewelina Kijewska
Skarbnik: Mirosława Sitnicka
Członek: Danuta Marczyk
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Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

68 Pomorskie
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Koło Aktywnej
Rehabilitacji
“HIPOTERAPIA”
zawieszone
ul. Spółdzielcza 2/24
69 Związek Byłych
Więźniów Politycznych 82-500 Kwidzyn
Koło Kwidzyn

70 Stowarzyszenie Rodzin ul. Warszawska 14
82-500 Kwidzyn
Katolickich Diecezji
skr. pocztowa 98
Elbląskiej
279 70 13
p.w. św. Józefa
OPP

Cele:
integracja byłych więźniów politycznych i osób represjonowanych z przyczyn
politycznych, oraz uczestników walki o niepodległość i suwerenność Polski,
obrona ich godności i dobrego imienia.
Osiągnięcia:
odznaczenia państwowe i inne wyróżnienia.
Cele:
celem stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich
życia małżeńskiego i rodzinnego z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauce
kościoła katolickiego, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II
“FAMILIARIS CONSORTIO”.

Prezes: Marian Zarzycki
Wiceprezes: Zygmunt Lisewski
Sekretarz: Katarzyna Sadecka
Skarbnik: Marian Tobiasz
Prezes: Wojciech Kowalczyk
Wiceprezes: Czesława Jaremko
Sekretarz: Andrzej Baczewski
Skarbnik: Marek Grabarek

stow.rodzin.katol@neostrada.pl
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Adres,telefon,mail

71 Koło Społecznego
Stowarzyszenia
Inwalidów Słuchu
i ich Przyjaciół

ul. Odrowskiego 10
82-500 Kwidzyn

72 Polskie Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego Oddział
Pomorski
Koło w Kwidzynie

ul. Grudziądzka 6
82-500 Kwidzyn

73 Niezależne
Towarzystwo
“BASTION”

ul. Miedziana 3/22
82-500 Kwidzyn

646 16 26 wew.110

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
celem stowarzyszenia jest grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz
poprawy warunków życia oraz integracji, rehabilitacji zawodowej i społecznej
inwalidów słuchu i na rzecz poprawy warunków życia, nauki i rehabilitacji dzieci z
wadą słuchu i mowy oraz popularyzowanie w społeczeństwie problemów
środowiska inwalidów słuchu, a także popularyzowanie wśród inwalidów słuchu
samorządowych i samopomocowych form działania na rzecz poprawy własnego
losu i poszanowania praw osób z wadą słuchu i mowy w społeczeństwie, oraz
szerzenie chrześcijańskich ideałów miłości bliźniego,
stowarzyszenie dąży do aktywizacji osób z wadą słuchu poprzez urzeczywistnianie
w Rzeczpospolitej Polskiej Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych i Deklaracji
Praw Osób Głuchych i Ociemniałych, a także popularyzowanie i dążenie do
realizacji uchwalonego przez OZN Światowego Programu Akcji na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych, a w szczególności artykułu mówiącego o tym, że: „Sprawami
Osób Niepełnosprawnych mają się zajmować przede wszystkim osoby
niepełnosprawne, obowiązkiem zaś społeczeństw jest warunki im stworzyć”,
stowarzyszenie ma na celu przybliżenie inwalidom słuchu europejskich form
działania poprzez kontakty i wymianę kulturalno-oświatową, rekreację i inną w
celu poznania warunków życia, pracy i rehabilitacji osób i dzieci z wadą słuchu w
innych krajach, a poprzez to dążenie do europejskiej i międzynarodowej integracji
osób z wadą słuchu oraz popularyzowanie i języków obcych do kontaktów
codziennych i specjalistycznych, naukowych.
Cele:
zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków
życiowych, gospodarczych, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym
kraju,
wyzwalanie inicjatyw osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak
najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces
osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewniać im
możliwości kierowania własnym życiem,
likwidacja barier psychologiczno -społecznych poprzez uświadomienie
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem
rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami,
artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w
kraju oraz na arenie międzynarodowej w szczególności poprzez współpracę ze
Światową Federacją Towarzystw Stwardnienia Rozsianego oraz poszczególnymi
organizacjami innych krajów.
Cele:
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu
zainteresowań artystycznych,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej,
- kształtowanie postawy aktywnego odbioru sztuki,
- popieranie własnej twórczości,
- wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do dorobku kultury środowiska regionu i
kraju,

Skład zarządu
Prezes– Krzysztof Wiśniewski
Sekretarz – Dorota Wróblewska
Skarbnik – Beata Kusz
Członek– Ryszard Cybula

Przewodnicząca: Anna Kowalczyk
Skarbnik: Teresa Polasik
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74 Dyskusyjny Klub
Filmowy
“POWIĘKSZENIE”

ul. Katedralna 18
82-500 Kwidzyn

75 Stowarzyszenie
“PROMETEUSZ”

ul. Warszawska 20/9
82-500 Kwidzyn

645 64 46

ul. Grunwaldzka 54
76 Stowarzyszenie
82-500 Kwidzyn
Promocji Zdrowia
“PROMO-ZDROWIE”

nieaktywne
77 Stowarzyszenie
Ewangelizacyjne
„KERYGMAT”
OPP

ul. Piłsudskiego 47
82-500 Kwidzyn
279 38 10
kerygmat@msi.pl

78 Towarzystwo
Rekreacyjne
“KLASZTOREK”

ul. Warszawska 18
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
popularyzacja wiedzy dotyczącej sztuki filmowej,
wymiana doświadczeń z innymi instytucjami i organizacjami tego typu,
wspieranie kół zainteresowań zajmujących się popularyzacją filmu w placówkach
oświatowo-wychowawczych,
rozwijanie zainteresowań sztuką filmową wśród młodzieży.
Cele:
prowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz młodzieży,
działanie na rzecz zatrudnienia kobiet i ochrony warunków pracy zawodowej,
współpraca i wymiana informacji z krajowymi zagranicznymi i
międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do stowarzyszenia
celach.
Cele:
propagowanie, rozwijanie i potęgowanie idei prozdrowotnych,
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia oraz ze
szczególnym uwzględnieniem celów zgodnych z założeniami prozdrowotnymi
państwa,
rozwijanie w społeczności umiejętności dbania o swoje zdrowie,
opracowanie i realizowanie programów pro-zdrowotnych dla wszystkich obywateli
zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Cele:
szerzenie kultury chrześcijańskiej i ewangelizacji przez muzykę, koncerty,
wykłady, spotkania i warsztaty muzyczne,
organizowanie przeglądów twórczości młodych artystów i muzyki chrześcijańskiej
różnych wyznań,
szerzenie cywilizacji miłości i jedności ekumenicznej jako alternatywnych
przemocy i nietolerancji,
organizacja dni kultury chrześcijańskiej, w tym ogólnopolskiego festiwalu muzyki
chrześcijańskiej “KERYGMAT”.
Cele:
upowszechnienie czynnego wypoczynku,
podejmowanie działań w zakresie rozpowszechniania rekreacji ruchowej,
propagowanie bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku nad otwartymi wodami,
podejmowanie działań mających naturalne środowisko,
podejmowanie działań integracyjnych członków towarzystwa ze społecznością
miejscowości, w których towarzystwo posiada bazę wypoczynkową,
propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad aktywnego wypoczynku jako
podstawę ich zdrowia,
podejmowanie innych przedsięwzięć, zgodnych z prawem i statutem zmierzających
do rozwoju towarzystwa.
Osiągnięcia:
organizacja festynów dla członków, ich rodzin i mieszkańców Klasztorka

Skład zarządu
Prezes: Zbigniew Koban
Wiceprezes: Zbigniew Bieńkowski
Skarbnik: Bogdan Zamośny
Sekretarz: Justyna Kozłowska
Prezes: Teresa Gruda
Wiceprezes: Miłosz Gruda
Członek: Helena Możejko
Członek: Halina Szczepanik
Członek: Elżbieta Kisiel
Członek: Teresa Nowak
Prezes: Katarzyna Kostro
Skarbnik: Wacław Warczak
Sekretarz: Marzena Sowa

Prezes: Ewa Schneider
Wiceprezes: Maciej Manowski
Skarbnik: Jolanta Śliwińska

Prezes: Krzysztof Polubiec
Wiceprezes: Janusz Zalewski
Sekretarz: Beata Ansion
Skarbnik: Stanisław Bera
Członek: Franciszek Hoepfner
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79 Stowarzyszenie
Taksówkarzy
„RADIO-TAXI”

ul. Kościuszki 54
82-500 Kwidzyn

80 Stowarzyszenie
Właścicieli Domków
Letniskowych
„SIEDLISKO”

ul. Połomskiego 5/18
82-500 Kwidzyn

81 Stowarzyszenie
Domków
Wypoczynkowych
„SŁONECZNY
STOK” Kwidzyn
82 Stowarzyszenie
Wspierania Kultury
Niezależnej “UNITY”

ul. Kamienna 15/15
82-500 Kwidzyn

279 37 11

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju usług transportowych,
obsługi turystycznej, podnoszenia standardu tych usług, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych swych członków, działanie mające na celu poprawę sytuacji
materialnej swych członków.
Cele:
reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wynikających z użytkowania
domków letniskowych,
działalność społeczno-wychowawcza wśród członków,
propagowanie ochrony środowiska naturalnego,
rozwój aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród członków stowarzyszenia.
Cele:
ma za cel użytkowanie i właściwe zagospodarowanie istniejącego terenu
turystycznego położonego w Rozajnach Małych.

Skład zarządu
Założyciele:
Prezes: Bogdan Konczyński
Wiceprezes: Janusz Młot
Skarbnik: Andrzej Hanis
Prezes: Janusz Jankowski
Sekretarz: Paweł Huzar
Członek: Mirosław Rakieć

Przewodniczący: Antoni Pysz
Sekretarz: Katarzyna Kędzierska
Skarbnik: Jolanta Łosiewicz

-

W likwidacji
ul. Łąkowa 27/2
83 Kwidzyńscy
Taksówkarze “HALLO 82-500 Kwidzyn
RADIO TAXI”

Cele:
ochrona członków przed działaniem nieuczciwej konkurencji,
zapewnienie bezpiecznej pracy,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

84 Centrum Aktywności
Lokalnej Kwidzyn

Cele:
animowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności,
wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych,
wspieranie aktywności obywatelskiej,
wspieranie pracy woluntarystycznej,
rozbudzenie i rozwój tożsamości regionalnej.

261 53 00

W likwidacji

ul. 11-go Listopada 27
82-500 Kwidzyn

Prezes: Jarosław Osowski
Zastępca prezesa: Tomasz Zgubiński
Członek zarządu: Waldemar
Szczechowicz
Skarbnik: Jacek Bruździński
Prezes: Dominik Sudoł
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85 Scena Lalkowa
imienia Jana
Wilkowskiego
w Kwidzynie

Adres,telefon,mail
ul. Słowiańska 13
82-500 Kwidzyn
606 977 954
666 812 944
animo.pl@gmail.com

86 Związek
Harcerstwa Polskiego
Hufiec
im. Kwidzyniaków
w Kwidzynie

87 Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Koło
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym
w Kwidzynie

ul. Warszawska 14
82-500 Kwidzyn
279 21 37
kwidzyn@zhp.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
prezentowanie spektakli teatralnych,
popularyzowanie wiedzy o kulturze i sztuce poprzez wydawnictwa, fonografię i
środki audiowizualne,
współudział w inicjowaniu przedsięwzięć teatralnych, plastycznych, muzycznych,
literackich, filmowych,
udzielenie pomocy w przedsięwzięciach kulturalnych i artystycznych,
ufundowanie stypendium imienia Jana Wilkowskiego,
promowanie kultury polskiej za granicą.
Osiągnięcia:
XXXIV Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy (nagroda) 2002,
Grudziądzka Kieszeń Sceniczna – 2004, I nagroda w dziedzinie „Kabaret” za
spektakl pt. „Kabaret – sex, twoje myśli czy manipulacja”,
XXXVII Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy – nagroda (2005)
organizacja wieloletniego festiwalu o zasięgu międzynarodowym pn. Festiwal
ANIMO
Cele:
stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego i fizycznego rozwoju człowieka,
nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego
prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości
stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości,
demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni,
upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu
przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
Osiągnięcia:
2002 r. – Nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu
2003 r. – Nagroda Burmistrza Miasta
-

Skład zarządu
Prezes: Dorota Anna Dąbek
Skarbnik: Joanna Wesner
Sekretarz: Aleksandra Kudźma

Komendant: Andrzej Delewski
Zastępca: Anna Pokrzeptowicz
Skarbnik: Andrzej Pliszka

Zlikwidowane
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88 Stowarzyszenie
Absolwentów
Wyższych Szkół
Zarządzania
„NASZA EUROPA”
KWIDZYN

Adres,telefon,mail
ul. Katedralna 3/2
82-500 Kwidzyn
275 90 67
our_europe@kwidzyn.pl

89 Stowarzyszenie
“Naturalia – Zdrowy
Styl Życia”

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
działanie na rzecz integracji i promocji absolwentów,
podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia,
propagowanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania,
kształtowanie etyki menadżera i dbałość o jej przestrzeganie,
wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych,
reprezentacja i obrona interesów członków stowarzyszenia,
integracja środowiska, absolwentów, studentów i kadry naukowej WSZ,
wspieranie celów badawczych i edukacyjnych,
popieranie różnych form kształtowania absolwentów i ponoszenia kwalifikacji
zawodowych,
tworzenie warunków rozwoju wiedzy dotyczącej działalności zjednoczonej Europy
i gospodarki globalnej,
tworzenie indywidualnych i zespołowych ścieżek kariery absolwentów,
tworzenie i realizacja projektów w ramach stowarzyszenia z Unią Europejską,
działanie na rzecz szeroko rozumianej Integracji Europejskiej,
działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans społecznych,
przeciwdziałanie bezrobociu,
działania związane z reintegracją zawodową i społeczną oraz readaptacją
zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie oraz bezrobotnych,
prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, utrwalania i
wzbogacania dorobku kulturowego,
promowanie i prowadzenie działań związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Prezes: Klaudia Kulik
Wiceprezes/Skarbnik: Piotr
Mosakowski
Wiceprezes/ Sekretarz: Renata Wejtko

zlikwidowane
ul. B. Chrobrego 1 A
90 Towarzystwo
82-500 Kwidzyn
Rekreacyjno –
Sportowe “MAGNUM”
261 05 74
w Kwidzynie

Cele:
Prezes Zarządu : Ireneusz Śmigelski
organizowanie zajęć w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
Wiceprezes : Witold Nitka
organizowanie zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych
Sekretarz: Małgorzata Rudnicka
prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej,
budowanie oraz eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych,
organizowanie działalności Towarzystwa za szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych “Aktywnej Rehabilitacji”, kształtowanie pozytywnych cech
magnum@fitnesskwidzyn.eu
charakteru osobowości poprzez uczestnictwo w zawodach oraz imprezach
rekreacyjno – sportowych,
angażowanie członków i sympatyków Towarzystwa do różnorodnych form
aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych,
organizowanie zajęć w zakresie sportów siłowych w celu wszechstronnego
rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej oraz poprawy sylwetki.
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91 Ludowy Klub
Sportowy
„Nadwiślanin”

Adres,telefon,mail
Ul. Miłosna 18
82 - 500 Kwidzyn
tel. 279 39 58
fax 279 33 54
stado3@wp.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości
techniczno - finansowe Klubu,
popularyzowanie dziedzin sportu w zakresie, w których działa Klub poprzez
organizowanie zawodów środowiskowych i krajowych,
angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności fizycznej
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
uczestniczenie w różnych formach i przejawach życia sportowego na terenie
działania samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych jak i osiąganiem wysokich warunków sportowych,
prowadzenie działalności gospodarczej w celu wypracowania środków
finansowych dla realizacji celów statutowych Klubu.

Skład zarządu
Prezes: Andrzej Olszewski
Wiceprezes: Jacek Goszczyński
Sekretarz: Andrzej Fabiańczyk
Członek: Wiesław Kosecki
Członek: Jacek Andrejunas
Członek: Jerzy Stosik

92 Lokalna Organizacja
Turystyczna Ziemi
Kwidzyńskiej „LIWA”
Kwidzyn
ZLIKWIDOWANE
93 Krajowa Federacja
Towarzystw
Wędkarskich
w Kwidzynie

ul. Krótka 2
82-500 Kwidzyn
279 38 32
kftw@kwidzyn.biz
kftw@op.pl

Cele:
Prezes: Zbigniew Sitko
- organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,
Wiceprezes: Wojciech Olszewski
- pomoc w tworzeniu członkom Federacji dogodnych warunków wędkowania,
Wiceprezes:Wojciech Włodarski
- rozwijanie krzewienie umiłowania przyrody,
Sekretarz: Grażyna Mażol
- wdrażanie zasad gospodarki rybacko – wędkarskiej, wynikającej z określenia
Skarbnik: Andrzej Kłujsza
„racjonalna gospodarka rybacka”, na użytkowanych przez członków Federacji wodnych,
- wpływanie na kształtowanie postaw i etykę wędkarską,
- działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- wspieranie i współpraca z Państwową i Społeczną Strażą Rybacką,
- Reprezentowanie interesów członków Federacji,
- udział w pracach nad kształtowaniem prawa rybackiego,
- współpraca z administracją państwową i samorządową w sprawach dotyczących
Federacji.
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94 Powiślańska Lokalna
Grupa Działania

95 Kwidzyński Klub
Lekkoatletyczny
RODŁO
OPP

96 Stowarzyszenie
Alternatywa
Kulturalna
SPICHLERZ w likwidacji

Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Cele:
- prowadzenie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w szczególności:
1) opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW) w
rozumieniu przepisów SPO, dla obszarów Gmin: Gmina Miejska Kwidzyn, Gmina
sekretariat@powislanskalgd.pl Gardeja, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Gmina i Miasto Prabuty,
2) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
3) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

Górki 3
82 – 500 Kwidzyn

ul. Sportowa 6
82 – 500 Kwidzyn

Prezes: Danuta Kosewska
Wiceprezes: Robert Pipczyński
Członek zarządu: Krzysztof Michalski
Skarbnik: Dorota Cipkowska
Sekretarz: Magdalena Majsak

Cele:
Prezes: Lech Kwiatkowski
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
Wiceprezes: Wojciech Margulewicz
działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport Wiceprezes: Sławomir Stasiński

Członek zarządu: Małgorzata
Lemańczyk
Członek zarządu: Mirosław
Musielewicz
Członek zarządu: Henryk Zieliński
Członek zarządu: Piotr Rydel

255 49 44
lekkoatletykarodlo@wp.pl

ul. Magazynowa 1/2
82 – 500 Kwidzyn

Skład zarządu

Cele:
- wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, szczególnie poprzez
działalność społeczną, edukacyjną, kulturalna, informacyjna, naukową promującą
ochronę dóbr kulturalnych i tradycji, ekologię i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu na rzecz aktywizacji kulturalnej i społecznej mieszkańców powiatu
kwidzyńskiego oraz wspierania partnerstw z kraju UE oraz z państwami spoza niej.

Prezes: Katarzyna Drelich
Skarbnik: Wiesław Zienkiewicz
Członek zarządu: Stanisław Piasecki
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Adres,telefon,mail

97 Stowarzyszenie
Promocji Medialnej
e - Kwidzyn

Plac Plebiscytowy 2
82 – 500 Kwidzyn

98 Stowarzyszenie
AKTYWNE
SPOŁECZEŃSTWO

ul. 11-go Listopada 29
82 – 500 Kwidzyn

OPP

stowarzyszenie@
e-kwidzyn.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- promowanie medialne wszystkich działań wynikających z aktywności lokalnej ze
szczególnym ukierunkowaniem na Kwidzyn i okolice;
- wspieranie społecznej aktywności obywateli z wykorzystaniem mediów
elektronicznych;
- integrowanie aktywnych grup obywateli w zakresie ich zainteresowań ze szczególnym
uwzględnieniem takich działań jak fotografik, historia, architektura, technika, muzyka,
ekologia i turystyka;
- pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczenia między członkami
stowarzyszenia i jego sympatykami,
- współdziałanie z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym
oraz politykami w zakresie statutowych celów Stowarzyszenia;
- opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważności kwestii społeczności lokalnej;
- przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej i historycznej lokalnej
społeczności.

Skład zarządu
Prezes: Krystyna Plebańska
Wiceprezes: Zbigniew Szczepański
Skarbnik: Grzegorz Drosiński
Sekretarz: Agata Dybowska

Cele:
Prezes: Beata Pawłowska
- kształtowanie świadomości prawnej, ekonomicznej i ekologicznej lokalnej
Wiceprezes: Tomasz Plataspołeczności;
Przechlewski
- działanie na rzecz integracji i mobilizacji, inicjacji działań oraz aktywizacji
Skarbnik: Agnieszka Kudełka
279 58 73
poszczególnych grup i członków społeczeństwa;
- kształtowanie aktywnej podstawy w kierunku tworzenia tzw. „małej ojczyzny”;
rekrutacja@psw.kwidzyn.edu. - integracja środowiska, związanego z rozwojem społecznym, kulturowym i osobowym;
- podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia;
pl
- propagowanie wiedzy z różnych zakresów, zgodnie z kierunkiem wykształcenia
członków stowarzyszenia;
- kształtowanie etyki menadżera i dbałość o jej przestrzeganie;
- wspieranie inicjatyw społecznych, kulturowych i charytatywnych;
- organizowanie różnych imprez popularyzujących kulturę i sztukę;
- reprezentacja i obrona interesów członków stowarzyszenia;
- wspieranie celów badawczych i edukacyjnych;
- popieranie różnych form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- tworzenie warunków rozwoju wiedzy dotyczącej działalności zjednoczonej Europy i
gospodarki globalnej;
- tworzenie ścieżek kariery członków stowarzyszenia;
- tworzenie i realizacja projektów, krajowych i międzynarodowych, w ramach
dostępnych programów i struktur;
- działanie na rzecz szeroko rozumianej integracji europejskiej;
- działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans społecznych;
- przeciwdziałanie bezrobociu;
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej;
- prowadzenie akcji wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia.
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99 Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
Oświatowe

Adres,telefon,mail
ul. Chopina 4
82 – 500 Kwidzyn
261 22 87

kss.kwidzyn@idsl.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- wspieranie edukacji i nauki;
- wyrównywanie szans edukacyjnych;
- poprawa jakości kształcenia i wychowania;
- aktywizacja zawodowa;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- integrowanie środowisk młodzieżowych i pedagogicznych wokół spraw związanych z
upowszechnianiem edukacji, kultury fizycznej i sportu, nauki;
- działanie na rzecz podnoszenia kompetencji nauczycieli i pedagogów;
- propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii;
- działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych;
- edukacja międzykulturowa;
- wspieranie akcji charytatywnych;
- pomoc Polakom mieszkających poza granicami kraju w utrwaleniu polskiej kultury.

Skład zarządu
Prezes: Zbigniew Warczak
Wiceprezes: Izabela Gmińska
Skarbnik: Patrycja Humeniuk
Sekretarz: Michał Budek
Członek: Marianna Nowak
Członek: Sylwia Głuszak

ul. Harcerska 8
100 Towarzystwo
Miłośników Skuterów i 82 – 500 Kwidzyn
Motocykli
- w likwidacji

Cele:
Komitet założycielski:
- organizowanie rajdów i prezentacji posiadanego sprzętu w formie skuterów i motorów, Ryszard Telega
jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej,
Artur Telega
- stworzenie obywatelom w tym członkom Towarzystwa dogodnych warunków
naprawy i konserwacji posiadanego sprzętu, pod nadzorem doświadczonych
fachowców,
- kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki na rzecz ochrony środowiska, rozwoju
krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej.

ul. Owcza 5
101 Kwidzyńskie
Towarzystwo Sportowe 82 – 500 Kwidzyn
IRONMAN

Cele:
- podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia;
- podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród społeczeństwa;
- propagowanie zdrowego stylu życia;
- rozpowszechniani aktywności fizycznej, jako formy spędzania wolnego czasu;
- propagowanie wiedzy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
- wspieranie inicjatyw społecznych, kulturowych, sportowych i charytatywnych;
- reprezentacja i obrona interesów członków stowarzyszenia;
- wspieranie celów badawczych i edukacyjnych;
- tworzenie warunków rozwoju wiedzy dotyczącej działalności zjednoczonej europy i
gospodarki globalnej;
- tworzenie i realizacja projektów w ramach stowarzyszenia z Unią Europejską;
- działanie na rzecz szeroko rozumianej integracji europejskiej;
- działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans społecznych;
- przeciwdziałanie bezrobociu i patologii społecznej (wykluczenia);
- promowanie i prowadzenie działań związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Prezes: Artur Korociński
Wiceprezes: Michał Siejakowski
Skarbnik: Marcin Cieszewski
Członek: Iwona Adameczek –
Siejakowska
Członek: Jan Piotrowski
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Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

102 Powiślańskie
Stowarzyszenie
URTHONA
Zlikwidowane
103 Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
AMAZONKI
Zlikwidowane

104 Stowarzyszenie
Rozwoju Sportu
SUPRA

ul. Mickiewicza 56 B
82 – 500 Kwidzyn

Cele:
upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz stworzenie
możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery
osobowości poprzez:
- organizowanie zawodów, zajęć sportowych imprez rekreacyjnych dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
- organizowanie obozów sportowo – rekreacyjnych,

Jarosław Dorosz
Marek Bołkowski
Jarzy Bieliński
Grzegorz Baranowski
Janusz Cylka

105 Kwidzyński Ośrodek
Piłkarski RODŁO

ul. Sportowa 6
82 – 500 Kwidzyn

Cele:
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu;
- wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.

Prezes: Krzysztof Pierepienko
Wiceprezes: Jacek Graczyk
Członek zarządu: Mirosław Troczyński
Członek zarządu: Wojciech Szpitter
Członek zarządu: Michał Wroblewski
Członek zarządu: Robert Myścich

106 Kwidzyński Klub
Kibica

ul. Broniewskiego 6/13
82 – 500 Kwidzyn

Cele:
- promocja Miasta Kwidzyna na terenie kraju i zagranicy;
- propagowanie kwidzyńskiego sportu na terenie kraju;
- wspieranie działalności kwidzyńskich organizacji sportowych;
- współpraca z organizacjami samorządowymi Miasta Kwidzyna i Powiatu
Kwidzyńskiego.

Prezes: Jerzy Łaszcz
Wiceprezes: Daniel Kazimierski
Członek zarządu: Piotr Młotkowski
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Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

107 Stowarzyszenie
Właścicieli Domków
Letniskowych KUCKI

ul. Spacerowa 11
82 – 500 Kwidzyn

Cele:
- użytkowanie i właściwe zagospodarowanie istniejącego ośrodka wypoczynkowego
położonego w Polnie Gmina Gardeja,
- propagowanie wśród członków znaczenia ochrony przyrody,
- ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
- promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.

Prezes: Piotr Szarfemberg
Członek: zarządu: Bożena Boneczko
Skarbnik: Violetta Wrońska

108 Stowarzyszenie
Promocji Kultury
Underground
Kwidzyn.pl

ul. Sokola 18
82 – 500 Kwidzyn

Cele:
- działania na rzecz promocji kultury i sztuki oraz promocji dorobku kulturalnego,
- działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie oraz wspieranie
inicjatyw kulturalnych,
- aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców,
- aktywizacja młodzieży w zakresie tworzenia , popularyzacji oraz korzystania z
kultury i sztuki,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie kultury i sztuki,
- animowanie, wspieranie i integrowanie działalności kulturalnej małych grup
lokalnych,
- popieranie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego,
- promocja Miasta Kwidzyna.

Prezes: Wojciech Chmielewski
Wiceprezes: Sławomir Maryniewski
Wiceprezes: Andrzej Łomiński
Skarbnik: Waldemar Moroz
Sekretarz: Małgorzata Jędrzejowska
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109 Stowarzyszenie
„młodykwidzyn.com”

Adres,telefon,mail
ul. Radzyńska 1
82 – 500 Kwidzyn
redakcja@mlodykwidzyn.
com

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

Skład zarządu
Prezes: Piotr Majda

- tworzenie, promocja oraz wspieranie działań kulturalnych, sportowych i
Wiceprezes: Mateusz Małecki
rozrywkowych,
Skarbnik: Michał Bielawski
- promowanie i rozwój miasta Kwidzyna oraz jego mieszkańców,
Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
Wspieranie i promowanie społecznej aktywności obywateli,
- pomoc w wymianie wiedzy, informacji i doświadczeń między organizacjami,
- prowadzenie i organizacja placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (kluby,
świetlice, praca podwórkowa itp.),
- działalność w celu podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy mieszkańców powiatu
kwidzyńskiego,
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych,
- prowadzenie akcji charytatywnych,
- kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i
rozwoju osobistego,
- wspieranie twórczości i rozwoju lokalnych artystów i środowisk twórczych,
- udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
- informowanie o aktualnych wydarzeniach,
- prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych,
- podejmowanie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi artystycznemu dzieci i
młodzieży, w tym niepełnosprawnych,
- wspieranie osób fizycznych i organizacji podejmujących powyższe działania.

110 Stowarzyszenie „Koło
Przyjaźń”
W likwidacji
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Adres,telefon,mail

111 Stowarzyszenie
na rzecz kobiet
znajdujących się w
trudnej sytuacji
życiowej JUNONA

ul. Sokola 14/ 68
82-500 Kwidzyn

112 Stowarzyszenie
Miłośników Biegania
KWIDZYN BIEGA

ul. Baczyńskiego 10/20
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

Skład zarządu
Prezes: Agnieszka Sokołowska

Wiceprezes: Natalia Wyszyńska
- niesienie różnorodnych form pomocy kobietom i ich dzieciom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej : bezdomnym, ubogim, w tym ofiarom przemocy w rodzinie, Sekretarz: Mariusz Kaszubowski
Skarbnik: Monika Szczepańska
kobietom starszym, niepełnosprawnym lub zagrożonym tymi problemami,
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej wyżej wymienionych,
- upowszechnianie wiedzy o przyczynach i następstwach bezdomności kobiet, przemocy
w rodzinie,
- działalność charytatywna.

Cele:

Prezes: Sławomir Boryń

Wiceprezes: Robert Malinowski
- rozwój i popularyzacja kultury fizycznej i sportu, w szczególności promowanie
Członek Zarządu: Krzysztof Frykowski
biegania,
Członek Zarządu: Wojciech Goc
- upowszechnianie i podnoszenie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych,
Skarbnik: Robert Kopiński
- Propagowanie poprzez sport zdrowego trybu życia,
- promowanie Miasta i Powiatu Kwidzyn na zawodach sportowych w kraju i za granicą.
Cele:

113 Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów
Policyjnych
Koło w Kwidzynie

Komenda Powiatowa
Policji
ul. Kościuszki 30
82-500 Kwidzyn
645 03 88

- zrzeszanie emerytów i rencistów , byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw
wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno –
bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym
swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju,
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków
i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
- aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie
i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także
pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku
byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,
- ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu
uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych i
kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,
- reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec
organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa podporządkowanych mu jednostek
organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji.

Prezes Zarządu: Janusz Ertman
Wiceprezes: Tadeusz Żebrowski
Wiceprezes: Roman Chmielowski
Sekretarz: Robert Toczkowski
Skarbnik: Mirosław Żuchowski
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114 Związek Sybiraków
Koło w Kwidzynie

115Światowy Związek
Żołnierzy Armii
Krajowej

Adres,telefon,mail
ul. Konopnickiej 3/2
82-500 Kwidzyn

ul. Staszica 7/4
82-500 Kwidzyn

Koło w Kwidzynie

116. Stowarzyszenie
Edukacyjne „Moje
nowe życie”

ul. Kopernika 5
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla
nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, Prezes Koła: Antoni Dąbek
kombatanckie itp.
prowadzenie działalności charytatywnej.
świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego
ZSRR.
roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych
Sybirakach.
upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami.
przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących
zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.
współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz
poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich.
Cele:
upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością Armii Krajowej,
popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz
poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich,
organizowanie uroczystości rocznicowych i okolicznościowych,
reprezentowanie i obrona interesów członków Koła,
udział w wychowaniu patriotycznym młodzieży,
współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami realizującymi podobne
działania.

Cele:
- wszelka działalność wyższej użyteczności, a zwłaszcza z zakresu edukacji, nauki
i kultury, poprawności polszczyzny i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za
granicą,
- wdrażanie nowoczesnych form edukacji, kultury, sportu i rekreacji,
- działania na rzecz szkół, placówek, instytucji oświatowych i osób fizycznych
w realizowaniu zadań edukacyjnych,
- promowanie idei uczenia się przez całe życie,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie ustaleń Komisji Europejskiej, określającej cele i kierunki edukacji
w Europie

Prezes Koła: Stanisław Sklepowicz

Prezes: Eleonora Mosińska
Wiceprezes: Joanna Kalinowska
Wiceprezes: Marcin Fejkiel
Skarbnik: Iwona Macutkiewicz
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Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:

117. Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
Obywatelska
Pracownia Społeczna

ul. 11 Listopada 1
82-500 Kwidzyn

Prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie:
- wspierania rozwoju samorządności lokalnej poprzez promowanie uczestnictwa
w wyborach lokalnych,
- prowadzenia badań opinii publicznej, analizy programów wyborczych i ich realizacji
oraz aktywności organów samorządowych i osób pełniących funkcje w samorządach,
- popularyzacja wiedzy dotyczącej samorządów,
- utrzymywania kontaktów z organami samorządów innych regionów,
- działalności polegającej na współpracy z organami administracji rządowej,
samorządowej, a także z innymi organizacjami w celu realizacji zadań statutowych,
- tworzenia „inkubatorów samorządności”, wspierających rozwój samorządów,
- upamiętniania wydarzeń i osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój demokracji
i samorządności w Polsce.

118. Stowarzyszenie
Przyjaciół Harcerstwa

ul. B. Chrobrego 4/15
82-500 Kwidzyn

Cele:

„Wędrowiec”

biuro@sphwedrowiec.pl

Komitet założycielski:
Ziemowit Kołakowski
Halina Milde
Dobrosława Ziarkowska

Prezes: Janusz Ciski
Wiceprezes: Anna Bieńkowska
Propagowanie idei harcerskiej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i w środowisku Wiceprezes: Karol Chról
działania, a w szczególności:
Skarbnik: Piotr Głowala
- stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego,
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
- nieskrepowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy
poszanowaniu jego prawa do wolności i godności,
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności,
prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji
i przyjaźni,
- stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich
ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
- upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu
przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
- tworzenie w społeczeństwie przychylnego klimatu dla działalności harcerstwa,
- pomoc i poparcie dla działań podejmowanych przez jednostki harcerskie na rzecz
wychowania dzieci i młodzieży.
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119. Stowarzyszenie
Sportowe JUDO
ZIELIŃSCY

Adres,telefon,mail
ul. Kopernika 25 B
82-500 Kwidzyn

Skład zarządu

Cele:
- prowadzenie różnych form szkolenia sportowego i rekreacyjnego,

Prezes: Tomasz Wiśniewski
Skarbnik: Krzysztof Wiśniewski
- organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych orazSekretarz: Karolina Wiśniewska

rekreacyjnych,
- tworzenie warunków finansowych i organizacyjnych dla rozwoju określonych
dyscyplin sportowych i rekreacyjnych,
- propagowanie osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży,
- rozwój i wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu,
- wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, regionalnych,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz członków, ich rodzin i osób współpracujących ze
stowarzyszeniem,
-propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności wśród wszystkich grup wiekowych,
- działania na rzecz grup de faworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznozawodowym, w tym m.in. seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Kwidzyn

120. Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
Głuchych

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

ul. Broniewskiego 2/22
82-500 Kwidzyn

Cele:
- ochrona praw i interesów osób niesłyszących,
- poprawa warunków ich życia,
-wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej,
- integracja ze społeczeństwem,
- popularyzowanie w społeczeństwie problemów środowiska inwalidów słuchu,
- rehabilitacja społeczna i zawodowa,
- rehabilitacja i nauka dzieci z wadą słuchu i mowy,
- samorealizacja społeczna, kulturalna, rekreacyjna, turystyczna i sportowa.

Prezes: Adam Meller
Wiceprezes: Krzysztof Wiśniewski
Członek zarządu: Mariola Michalska
Członek zarządu: Agnieszka Czeszejko
Sekretarz: Andrzej Rutkowski
Skarbnik: Jolanta Kwiatkowska
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121. Stowarzyszenie
AKWEDUKT

Adres,telefon,mail
ul. Kościuszki 35/2
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania
działań w charakterze wolontariuszy,
- zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy
woluntarystycznej,
- wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- rozwój aktywności, partycypacji i animacji społecznej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- promocja i wspieranie edukacji,
- działalność w obszarze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działalność w obszarze ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji
i nowoczesnych technologii,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji,
- inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć
społecznych,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
- działalność charytatywna.

Skład zarządu
Prezes: Anna Krzeszowska Hovanecz
Członek zarządu/Skarbnik: Sándor
Hovanecz
Członek zarządu /Sekretarz: Dominik
Sudoł

Cele:

122. Stowarzyszenie
Kresowiaków
w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 1
82-500 Kwidzyn

- propagowanie historii kresów i losów ich mieszkańców,
- konsolidowanie społeczności lokalnej, wywodzącej się z kresów (łącznie z
potomkami) po to, by kontynuować tradycję, kulturę oraz zwyczaje swoich przodków,
- przybliżanie młodemu pokoleniu zwyczajów, tradycji i kultury kresowej,
- prezentowanie twórczego działania społecznościom lokalnym naszego miasta,
- wspieranie działań związanych z zabezpieczeniem materialnych świadectw kultury
polskiej,
- niesienie pomocy w nauczaniu i krzewieniu języka polskiego dzieciom i młodzieży
z kresów,
- przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej Polakom
z kresów,
- promowanie młodych Polaków z kresów w rozwoju ich talentów i postaw służących
dobremu imieniu Rzeczypospolitej,
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- krzewienie postaw uniwersalnych.

Prezes: Lech Makowski
Członek Zarządu: Lidia Bielawska
Karatysz
Skarbnik: Ewa Schneider
Sekretarz: Andrzej Chmielewski
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123. Powiślańskie
Stowarzyszenie
Stwardnienia
Rozsianego „Siła jest
w nas”

Adres,telefon,mail
ul. 11 Listopada 7/21
82-500 Kwidzyn

OPP

124. Stowarzyszenie
PRO-VOX

ul. Korczaka 20/2
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

Skład zarządu
Prezes: Anna Kowalczyk

Wiceprezes: Katarzyna Rutka
- podejmowanie działań zapewniających chorym specjalistyczną pomoc i opiekę,
Skarbnik: Sylwia Kobalska
niezbędne leki, uzyskiwanie miejsc i skierowań do szpitali, sanatoriów i ośrodków
rehabilitacyjnych,
- udzielanie pomocy w uzyskiwaniu wózków inwalidzkich oraz sprzętu
rehabilitacyjnego,
- pomoc chorym w adaptacji oraz w przekwalifikowaniu się lub zdobywaniu
kwalifikacji zawodowych,
- organizowanie bezpośredniej opieki przez wolontariuszy stowarzyszenia nad ludźmi
samotnymi i zapewnienie im pomocy w prowadzeniu gospodarstw domowych,
- doraźna pomoc w sytuacjach trudnych, będących nieuchronną konsekwencją choroby
i inwalidztwa oraz barier środowiska, w których żyją chorzy,
- Promocja zdrowego trybu życia,
- organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej i
edytorskiej,
- organizowanie kół zainteresowań, różnych form rozrywki, wypoczynku i rekreacji dla
chorych na SM,
- organizowanie turystyki, krajoznawstwa osób niepełnosprawnych, chorych na SM i
ich opiekunów,
- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w różnych formach,
- organizowanie warsztatów, szczególnie zajęć plastycznych i muzycznych,
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz poradnictwa w zakresie rehabilitacji
oraz różnych form popularyzujących cele statutowe stowarzyszenia,
- współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami i osobami,
- pozyskiwanie środków dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
Cele:
- wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko podjętych działań
kulturalnych przy szczególnym uwzględnieniu aktywności artystycznej wśród
dorosłych, młodzieży i dzieci.

Prezes: Mieczysław Dzikowski
Członek zarządu: Michał Wróblewski
Skarbnik: Dorota Dzikowska
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Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:

125 „Promyk nadziei”
Kwidzyńskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 12 A
82-500 Kwidzyn
mirekkwidzyn@gmail.com

126 Stowarzyszenie
Folklorystyczne
Dolnego Powiśla
Zespół „Powiślanki”

ul. J. Hallera 69

127 Akademia Sportu

ul. Sokola 14/42

„SELEKT”

82-500 Kwidzyn

82-500 Kwidzyn

- poszerzenie wiedzy na temat wczesnej interwencji i terapii osób niepełnosprawnych
oraz budowanie publicznej świadomości wczesnych oddziaływań terapeutycznych,
- integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi zdrowych,
- wspieranie rodzin i osób zaangażowanych w wychowanie osób ze znacznymi i
głębokimi zaburzeniami rozwojowymi,
- opracowywanie zasad programu terapii oraz wspomagania procesu terapeutycznego,
- organizowanie i prowadzenie form pośrednictwa w lecznictwie edukacji, opiece
i pracy osób z zaburzeniami rozwojowymi.

Cele:
- wielostronne propagowanie działalności kulturalnej,
- współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia,
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie podstaw i rozwoju kultury ludowej, folkloru Dolnego
Powiśla i działalności artystycznej zespołów i grup folklorystycznych,
- doradztwo i pomoc merytoryczna instruktorom i grupom folklorystycznym oraz
szkolenia,
- inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
- prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną , rekreacyjną i towarzyską.

Cele:
- rozwój i popularyzacja kultury fizycznej i sportu, w szczególności promowanie
trenowania piłki ręcznej,
- propagowanie poprzez sport zdrowego trybu życia
- podnoszenie umiejętności sportowych wśród dzieci
-promowanie miasta Kwidzyn i powiatu kwidzyńskiego.

Prezes: Mirosław Jarzyński
Wiceprezes: Beata Janiszewska
Członek zarządu/skarbnik: Halina
Drelich

Prezes Mirosław Duliban
Zastępca Prezesa: Grażyna Trochim
Skarbnik: Krystyna Potorska

Prezes: Sławomir Boryń
Wiceprezes: Martyna Podgórska
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