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1. Wspólna Europa 

Choceń -

Chmielnicki 

28.07.2017 r. Cele działania: 

1. Promocja Gminy Choceń. 

2. Nawiązywanie kontaktów gospodarczych, samorządowych, 

kulturowych, oświatowych i sportowych z Ukrainą. 

3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

4. Pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej przedsiębiorców z 

terenu Gminy Choceń i Ukrainy głównie z regionu Chmielnickiego. 

5. Pomoc w odrestaurowaniu zabytków kultury polskiej na Ukrainie. 

 

Teren działania: 

cała Polska, Unia Europejska i Ukraina 

 

Środki działania: 

1. Wyjazdy na Ukrainę i przyjmowanie gości z Ukrainy celem 

uzgodnień terminów i miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej na Ukrainie i w Polsce. 

2. Organizowanie spotkań przedstawicieli rożnych branż z dziedziny 

gospodarki oświaty, kultury i sportu z Gminy Choceń i Ukrainy. 

3. Organizacja występów zespołów i grup artystycznych oraz zawodów 

sportowych. 

Zainteresowanie grup społecznych zabytkami kultury polskiej na 

Ukrainie. 

ul. 

Świerczewskiego 28, 

87-850  Choceń 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Piotr Lewandowicz  

- prezes 

 

Aleksander Shemchuk - 

wiceprezes 

 

Ariel Malinowski  

- skarbnik 

 

 12.10. 2016 r      

2. Towarzystwo 

miłośników Kłóbki 

im. Marii 

Wodzińskiej-

Orpiszewskiej 

24.04.2017 r. Cele działania: 

1. Propagowanie walorów historycznych i krajobrazowych Kłóbki. 

2. Przybliżanie społeczeństwu dorobku artystycznego Marii 

Wodzińskiej Orpiszewskiej oraz jej związku z takimi postaciami 

jak Fryderyk Szopen, Juliusz Słowacki i inni. 

3. Nawiązywanie trwałych kontaktów z Towarzystwem 

Szopenowskim w Warszawie. 

4. Propagowanie związków twórczości Fryderyka Szopena z 

folklorem muzycznym ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw. 

5. Czynny udział w życiu kulturalnym lokalnego środowiska. 

 

Teren działania: 

Kłóbka i region Kujawy 

 

Środki działania: 

1. Organizowanie koncertów, odczytów, spotkań i konkursów. 

2. Gromadzenie pamiątek, urządzanie wystaw, organizowanie 

wycieczek. 

3. Utrzymywanie kontaktów osobistych i korespondencji z osobami  

związanymi z historią Kłóbki i okolic. 

4. Prowadzenie zespołu ”Marynia”. 

5. Udział w występach artystycznych  ze szczególnym 

uwzględnieniem skansenu w Kłóbce. 

6. Uczestniczenie w działalności organizowanej przez inne podmioty 

działające w Kłóbce i regionie Kujaw. 

7. Współpraca ze skansenem, szkołą, parafią, strażą pożarną oraz 

innymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Kłóbki 

i gminy. 

Kłóbka 8a 

87-840 Lubień 

Kujawski 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Urszula Lisowska 

- prezes 

 

Bogdan Lisowski 

- zastępca prezesa 

 

Marzanna 

Przystałowska 

- sekretarz 

 

Agnieszka Mieczyńska 

- skarbnik 

 

Jadwiga Rutkowska 

- członek zarządu 

 

Komisja rewizyjna 

 

Jacek Wiśniewski  

- przewodniczący 

 

Katarzyna Sudomir-

Sawoszczuk 

- zastępca 

przewodniczącego 

 

Katarzyna Pawlak 

- sekretarz 

25.03.2017 r.      

3. Stowarzyszenie 

Ekologiczno-

13.04.2017 r. Cele działania: 

1. Promocja turystyczna Gminy Baruchowo. 

Lubaty 28a 

87-821 Baruchowo 

Zarząd stowarzyszenia 

 

 02.01.2017 r.      



Turystyczne 

„Lubaty” 

2. Zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego. 

3. Wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej. 

4. Samorealizacja człowieka w zgodzie ze środowiskiem 

przyrodniczym. 

5. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, 

Polską Organizacją Turystyczną, regionalnym i lokalnymi 

organizacjami turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a 

także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju 

turystyki i innymi podmiotami. 

6. Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji 

infrastruktury turystycznej. 

7. Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

9. Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

 

Teren działania: 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Środki działania: 

1. Podejmowanie działań i programów w zakresie celów statutowych 

pożytku publicznego. 

2. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w 

dziedzinie turystyki. 

3. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej. 

4. Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki. 

5. Wspomaganie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji 

turystycznej. 

6. Inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz 

wspomaganie ich realizacji. 

7. Wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju turystyki 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

8. Koordynacja działań w zakresie turystyki a w szczególności 

podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez 

turystycznych. 

9. Propagowanie i wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży. 

10. Stwarzanie warunków do powstawania markowych produktów 

turystycznych na terenie gminy Baruchowo. 

11. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych. 

12. Rozwój wiedzy w dziedzinach związanych z celami statutowymi. 

13. Prowadzenie szkoleń i edukacji 

14. Współpraca z innymi instytucjami. 

 

Mariusz Zdobiak 

- prezes 

 

Jan Napierała 

- wiceprezes 

 

Rafał Wawrzyńczak 

- wiceprezes 

4. Stowarzyszenie 

Emerytów i 

Rencistów Klub 

Seniora 

„Przyjaciele” 

 Cele działania: 

1. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, 

towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie 

zainteresowań i potrzeb w tym zakresie. 

2. Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i 

sprawności fizycznej. 

3. Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych i 

sportowych dostosowanych do zainteresowań i możliwości członków. 

4. Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz organizowanie 

odczytów, pogadanek zespołów amatorskich i kółek zainteresowań. 

5. Tworzenie warunków umożliwiających integrację z ludźmi młodymi. 

6. Organizowanie wycieczek do teatrów, kin, na koncerty, wieczory 

literacko-muzyczne. 

7. Urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt 

okolicznościowych, tradycyjnych oraz imienin i urodzin członków. 

8. Organizowanie spacerów, wycieczek krajoznawczo-turystycznych i 

innych form rekreacji i wypoczynku. 

9. Współpraca z innym klubami, kołami i placówkami kulturalnymi oraz 

stowarzyszeniami jak również związkami twórczymi. 

Plac Doktora 

Mariana Szulca 1 

87-890 Lubraniec 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Ewa Pakulska 

- prezes 

 

Elżbieta Ważna 

- wiceprezes 

 

Janina Mierzwicka 

- sekretarz 

 

Halina Koch 

- skarbnik 

 

Stefan Szczupakowski 

- członek zarządu 

 

Mirosława Skoczylas 

- członek zarządu 

 

Komisja rewizyjna 

 

Halina Sobiech 

- przewodnicząca 

 

Anna Przybysz 

- członek 

 

Krystyna Kucal 

- członek 

21.03.2017 r.      



10. Troska o warunki socjalno-bytowe członków stowarzyszenia i ludzi 

starszych oraz w miarę możliwości pomoc w zaspokojeniu potrzeb 

materialnych i przede wszystkim opieka nad osobami chorymi i 

samotnymi. 

11. Wspieranie, podtrzymywanie i promocja twórczości ludowej i 

artystycznej. 

12. Współpraca z samorządami, radnymi, instytucjami, zakładami pracy 

i innymi organizacjami pozarządowymi. 

13. Możliwość prowadzenia własnej, odpłatnej działalności 

gospodarczej służącej realizacji celów określonych regulaminem. 

14. Inspirowanie i realizowanie działań w celu pozyskiwania środków 

na finansowanie przedsięwzięć określonych regulaminem 

 

Teren działania: 

obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Środki działania: 

1. Zabieranie głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym ze 

szczególnym uwzględnieniem forum samorządu lokalnego. 

2. Współpraca z organami administracji publicznej i kierowanie do niej 

postulatów. 

3. Organizowanie konkursów, konferencji związanych z tematyką 

wynikającą z zadań stowarzyszenia. 

4. Organizowanie świadczeń na rzecz członków oraz innych osób 

będących w potrzebie ze społeczności lokalnej. 

5. Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych. 

6. Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji określonych 

regulaminem celów stowarzyszenia. 

Bogumiła Kotecka 

- członek zarządu 

5.  Klub Sportów 

Siłowych „Husaria” 

Lubraniec 

29.06.2017 r. Cele działania: 

1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej, a w szczególności 

organizacja, popularyzacja i rozwój podnoszenia ciężarów w 

Lubrańcu, w tym podnoszenia ciężarów przez kobiety. 

2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w 

środowisku dzieci,  młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie 

dogodnych warunków w tym zakresie. 

3. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

4. Prowadzenie działalności w sferze sportu, kultury fizycznej, w 

dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej. 

 

Teren działania: 

Miasto i gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-

pomorskie, cała Polska 

 

Środki działania: 

1. Organizuje sekcje i szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników 

oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu. 

2. Troszczy się o wysoki poziom moralny zawodników sportowych i 

działaczy. 

3. Organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz 

uczestniczy w państwowych i wewnątrz organizacyjnym systemie 

zawodów sportowych. 

4. Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki aktywnie uczestnicząc 

w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i 

krajowych. 

5. Prowadzenia szkolenia zawodników we współdziałaniu z 

odpowiednimi instytucjami i organizacjami. 

6. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzaniami sportowymi oraz 

rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remont i 

konserwację. 

7. Współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form 

aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami. 

ul. Nowa 6 

87-890 Lubraniec 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia 

 

Tomasz Michalak 

 16.01.2017 r.      



8. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności 

statutowej. 

9. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć 

sportowych. 

10. Podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe do 

realizacji działalności regulaminowej. 

6. Stowarzyszenie 

Miłośników 

Jeździectwa i 

Hipoterapii 

Kucykolandia w 

Skokach Dużych 

10.01.2018 r. Cele działania: 

1. Popularyzacja walorów rekreacji i sportu konnego. 

2. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 

3. Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-

sportowych i hipoterapii. 

4. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej i hipoterapii. 

5. Tworzenie i udostępnianie członkom stowarzyszenia bazy 

rekreacyjno-sportowej. 

6. Współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem 

jeździectwa w kraju.  

7. Kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród 

członków stowarzyszenia. 

8. Ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska 

naturalnego. 

 

Teren działania: 

gmina Włocławek 

 

Środki działania: 

1. Wytyczenie kierunków sportu, turystyki i rekreacji. 

2. Prowadzenie systematycznie szkolenia sportowego. 

3. Rozwijanie działalności rozszerzającej wiedzę i informację dotyczącą 

sportu, turystyki i rekreacji. 

4. Organizowanie imprez i zawodów. 

5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi. 

6. Współdziałanie w zakresie opieki lekarskiej nad swoimi członkami, 

7. Podejmowanie wszelkich innych czynności zgodnie z prawem, które 

są związane lub sprzyjają osiągnięciu celu stowarzyszenia. 

Skoki Duże 1 

87-815 Smólnik 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia: 

 

Jolanta Żółtowska 

 27.12.2017 r.      

7. Stowarzyszenie 

Miłośników Przygód 

im. Pana 

Samochodzika 

26.01.2018 r. Cele stowarzyszenia: 

1. Propagowanie czytelnictwa i literatury (w szczególności 

przygodowej). 

2. Promowanie Polski jako kraju ciekawego i atrakcyjnego turystycznie. 

3. Promowanie kultury i sztuki polskiej. 

4. Edukacja historyczna, ekologiczna, sportowa młodzieży. 

5. Krzewienie i upamiętnianie historii Polski. 

6. Organizowanie akcji eksploracyjnych i poszukiwawczych (w sensie 

naukowym) w porozumieniu z właściwymi instytucjami, 

 

Teren działania: 

cała Polska 

 

Środki działania; 

1. Spotkania. 

2. Rajdy i zloty członków stowarzyszenia. 

3. Konferencje naukowe. 

4. Realizowanie akcji eksploracyjnych i poszukiwawczych w zakresie 

obowiązującego prawa. 

5. Współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie 

promowania kultury, sztuki i historii Polski. 

ul. Krakowska 14B 

87-880 Brześć 

Kujawski 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia: 

 

Renata Anna Kozicka 

 07.01.2018 r. 

 

zmiana: 

19.03.2019 r. 

     

8. Stowarzyszenie na 

rzecz rozwoju 

sołectw: Krowice, 

Redecz Kalny, 

Gmina Lubraniec 

05.03.2018 r. Cel stowarzyszenia: 

Wspieranie rozwoju Gminy Lubraniec w szczególności sołectw Krowice 

i Redecz Kalny. 

 

Teren działania: 

gmina Lubraniec 

 

Środki działania: 

Redecz Kalny 48 

87-890 Lubraniec 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia: 

 

Jan Kołowski 

 04.02.2018 r.      



1. Działania na rzecz ochrony środowiska. 

2. Upowszechnianie zasad samorządności i demokracji. 

3. Promowanie zasady podmiotowości mieszkańców w procesach 

inwestycyjnych realizowanych na terenie sołectw Krowice, Redecz 

Kalny, Gmina Lubraniec. 

9.             

10. Stowarzyszenie na 

rzecz rozwoju 

sołectw: 

Aleksandrowa, 

Brzezia, Gustorzyna 

i Witoldowa” 

21.05.2018 r. Cel działania: 

Wspieranie rozwoju gminy Brześć Kujawski, a w szczególności sołectw 

Aleksandrowa, Brzezia, Gustorzyna i Witoldowa poprzez 

upowszechnianie zasad samorządności, demokracji, ekologii i ochrony 

środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz poprzez promowanie 

zasady podmiotowości mieszkańców w procesach inwestycyjnych  

realizowanych na terenie gminy Brześć Kujawski. 

 

Teren działania: 

gmina Brześć Kujawski 

 

Środki działania: 

1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum 

publicznym. 

2. Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi 

instytucjami i podmiotami. 

3. Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz. 

4. Występowanie jako organizacja społeczna do toczących się 

postępowań lub inicjowanie takich postępowań w sprawach 

związanych z celami stowarzyszenia. 

5. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych 

celów stowarzyszenia. 

Aleksandrowo 5 

87-880 Brześć 

Kujawski 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Jarosław Milewski 

- przewodniczący 

 

Robert Ptaszyński 

- wiceprzewodniczący 

 

Mirosław Rypiński 

- członek zarządu 

 

Jan Karkosiński 

- członek zarządu 

 

Piotr Sateja 

- członek zarządu 

 16.05.2018 r.      

11. Stowarzyszenie 

Mieszkańców 

Osiedla Makowe 

Łąki 

18.06.2018 r. Cele działania: 

1. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia. 

2. Działanie na rzecz bezpieczeństwa osiedla i jego mieszkańców. 

3. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury osiedla Makowe 

Łąki, w głównej mierze infrastruktury drogowej. 

4. Działania bądź współdziałanie z innymi podmiotami, mające na celu 

naprawę drogi wewnętrznej oraz chodników. 

 

Teren działania: 

Powiat włocławski 

 

Środki działania: 

1. Występowanie z wnioskami i opiniami  do właściwych władz i 

urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących członków 

stowarzyszenia dla realizacji celów regulaminowych. 

2. Organizowanie i wspieranie inicjatyw porządkujących i 

upiększających teren osiedla. 

3. Współpraca z władzami gminy w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

osiedla i jego mieszkańców. 

4. Inne działania realizujące cele regulaminowe. 

ul. Makowe Łąki 28 

87-811 Szpetal 

Górny 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Daniel Gehrke 

- prezes 

 

Krzysztof Mikołajczyk 

- skarbnik 

 

Jarosław Dembowski 

- sekretarz 

Komisja rewizyjna 

 

Jerzy Kierzek 

- przewodniczący 

 

Rafał Pokora 

- członek 

12.06.2018 r.      

12. Aktywni Seniorzy z 

Nowej Wsi 

02.07.2018 r.  Cele działania: 

1. Organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowych dla dorosłych 

oraz wszystkich mieszkańców Gminy Włocławek na terenie działania 

stowarzyszenia w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe. 

2. Angażowanie mieszkańców gminy Włocławek do różnorodnych 

form aktywności kulturalnej i sportowej. 

3. Krzewienie i upowszechnianie folkloru wśród mieszkańców Gminy 

Włocławek. 

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród 

mieszkańców Gminy Włocławek poprzez uczestnictwo w realizacji 

zadań kulturalnych i sportowych stowarzyszenia. 

5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego. 

 

Teren działania: 

gmina Włocławek 

ul. Szafirowa 11 

87-853 Kruszyn 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia 

 

Tadeusz Cholewiński 

Komisja rewizyjna 

 

Stefania Jabłońska 

 

Jadwiga Cholewińska 

 

Zbigniew Krychowiak 

05.06.2018 r.      



 

Środki działania: 

1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami 

zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia. 

2. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami. 

3. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych, konkursach. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, 

przeglądów oraz imprez charytatywnych. 

5. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, takich jak 

różnego rodzaju kursów. 

13. Seniorzy z 

Modzerowa 

02.07.2018 r. Cele działania: 

1. Organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowych dla dorosłych 

oraz wszystkich mieszkańców Gminy Włocławek na terenie działania 

stowarzyszenia w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe. 

2. Angażowanie mieszkańców gminy Włocławek do różnorodnych 

form aktywności kulturalnej i sportowej. 

3. Krzewienie i upowszechnianie folkloru wśród mieszkańców Gminy 

Włocławek. 

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród 

mieszkańców Gminy Włocławek poprzez uczestnictwo w realizacji 

zadań kulturalnych i sportowych stowarzyszenia. 

5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego. 

 

Teren działania: 

gmina Włocławek 

 

Środki działania: 

1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami 

zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia. 

2. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami. 

3. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych, konkursach. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, 

przeglądów oraz imprez charytatywnych. 

5. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, takich jak 

różnego rodzaju kursów. 

Modzerowo 21A 

87-806 Włocławek 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Wanda Olejniczak 

- przedstawiciel 

 

Anna Szczygielska 

- sekretarz 

 

Maria Stasiak 

- skarbnik 

Komisja rewizyjna 

 

Hanna Kamińska 

 

Teresa Kucharczyk 

 

Maria Buziewska 

08.06.2018 r.      

14. Włocławski 

Cmentarz Zwierząt 

13.07.2018 r. Cel działania: 

Doprowadzenie do powstania na terenie miasta Włocławek 

grzebowiska/cmentarza dla zwierząt domowych. 

 

Teren działania: 

Miasto Włocławek i powiat włocławski 

 

Środki działania: 

1. Mediacja z właściwymi organami administracji publicznej (władze 

miasta, powiatu) w sprawie utworzenia na terenie miasta Włocławek 

lub jego okolic grzebowiska dla zwierząt domowych. 

2. Promowanie wśród mieszkańców miasta potrzeby utworzenia 

grzebowiska dla zwierząt, a w miarę potrzeb organizacja akcji 

informacyjnej. 

3. Wniesienie petycji do władz miasta/powiatu z poparciem inicjatywy 

utworzenia grzebowiska dla zwierząt domowych. 

4. Wsparcie władz miasta/powiatu na każdym etapie realizacji celu 

stowarzyszenia. 

ul. Żabia 12a 

87-800 Włocławek 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Piotr Charaba 

- prezes 

 

Elżbieta Markiewicz 

- zastępca prezesa 

 

Beata Gruszka 

- członek zarządu 

 06.07.2018 r.      

15. Stowarzyszenie 

Koła Gospodyń 

Wiejskich 

„Pasieczanki” 

14.11.2018 r. Cele działania: 

1. Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji 

ludowych. 

2. Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Pasieka 

poprzez czynny udział członkiń koła w życiu wsi. 

3. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-

wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy 

warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich. 

4. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich. 

5. Rozwój przedsiębiorczości kobiet. 

Pasieka 38 

87-865 Izbica 

Kujawska 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Marzanna Józwiak 

- przewodnicząca 

 

Anna Zawadka 

- wiceprzewodnicząca 

 

Jolanta Ściślewska 

- skarbnik 

Komisja rewizyjna 

 

Ewelina Kręcicka 

- przewodnicząca 

 

Wioleta Łuczak 

- członek 

 

Rafał Wilczek 

- członek 

05.06.2018 r.      



6. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmy 

i poszanowania tradycyjnych wartości. 

7. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy 

warunków życia kobiet. 

8. Podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego 

mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych 

warunkach życiowych. 

9. Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi. 

 

Katarzyna Ciesielska 

- sekretarz 

 

Natasza Siarkiewicz 

- członek 

16. Klub Turystyki 

Rowerowej 

Horyzont – Izbica 

Kujawska 

10.01.2019 r. Cele działania: 

1. Popularyzacja turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze oraz 

organizacja czasu wolnego dla osób chcących aktywnie spędzać czas. 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 

4. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

5. Promowanie regionu, jego historii, zabytków, atrakcji turystycznych i 

przyrodniczych. 

6. Promocja i organizacja wolontariatu. 

 

Teren działania: 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

powiatu włocławskiego oraz regionów obejmujących Kujawy i 

Wielkopolskę Wschodnią. 

 

Środki działania: 

1. Upowszechnianie różnych form kultury fizycznej i sportu, a w 

szczególności promowanie i organizowanie różnych forma 

aktywności fizycznej połączonej z turystyką rowerową i 

krajoznawczą. 

2. Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz 

zapobieganie i przeciwdziałanie powstawania patologii społecznej 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Organizacja imprez rekreacyjnych, integracyjnych, zawodów 

sportowych i zajęć o charakterze sportowym i turystycznym. 

4. Uczestniczenie w imprezach sportowych, turystycznych i 

krajoznawczych. 

5. Wspieranie organizacji imprez rowerowych, biegowych, nordic 

walking, pieszych i na orientację zarówno na terenie miasta, 

województwa a także poza nimi. 

6. Organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji. 

7. Prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych. 

8. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej. 

9. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami 

sportowymi i turystycznymi o podobnym charakterze. 

10. Wspieranie członków klubów w różnych formach doskonalenia 

sportowego, szkoleniach i zdobywaniu odznaczeń krajoznawczych 

i sportowych. 

11. Prowadzenie działań na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej 

rowerzystom. 

12. Działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii. 

13. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów 

klubu. 

ul. Garbarska 2 

87-865 Izbica 

Kujawska 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Jarosław Pałczyński 

- prezes 

 

Barbara Nowakowska 

- skarbnik 

 

Aneta Maciejewska 

- sekretarz 

 

Marcin Radowski 

- członek zarządu 

 27.12.2018 r.      

17. Bezbłenne Kobiety 04.02.2019 r. Cele działania: 

1. Integracja środowiska lokalnego. 

2. Kształtowanie postaw prokulturowych i prospołecznych. 

3. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. 

4. Promocja zdrowia o zdrowego stylu życia. 

 

Teren działania: 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

Błennej i okolic 

 

Błenna 2a 

87-865 Izbica 

Kujawska 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Anna Dubczak 

- prezes 

 

Ewa Baraniak 

- sekretarz 

 

Monika Wojciechowska  

- skarbnik 

 25.01.2019 r.      



Środki działania: 

1. Organizowanie warsztatów dla dzieci i dorosłych. 

2. Organizacja wyjazdów, warsztatów i prelekcji. 

3. Organizowanie szkoleń i wykładów. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych.  

18. Niezależni 

Finansowo 

06.02.2019 r. Cele działania: 

1. Zrzeszanie ludzi chcących pogłębiać swoją wiedzę na temat 

niezależności finansowej i dochodu pasywnego. 

2. Organizowanie szkoleń na temat dochodu pasywnego i niezależności 

finansowej. 

 

Teren działania: 

cała Polska 

 

Środki działania: 

1. Organizowanie szkoleń i seminariów. 

2. Promowanie niezależności finansowej. 

Wola Sosnowa 16 

87-890 Lubraniec 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia 

 

Szymon Skrzypczyński 

 

 

 29.01.2019 r.       

19. Power Chodecz 18.02.2019 r. Cele działania: 

1. Rozwijanie wśród mieszkańców Kujaw ze szczególnym 

uwzględnieniem mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz kultury 

fizycznej i sportu. 

2. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 

3. Działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, 

kulturalnego i sportowego Miasta i Gminy Chodecz. 

4. Rozwój infrastruktury kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej na 

terenie Miasta i Gminy Chodecz. 

5. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej 

skierowanych do ogółu mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz. 

6. Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i/lub ubóstwem w szczególności seniorów, dzieci i rodzin. 

 

Teren działania: 

Miasto i Gmina Chodecz 

 

Środki działania: 

1. Komunikacja z mieszkańcami oraz sympatykami Miasta i Gminy 

Chodecz. 

2. Promowanie inicjatyw na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Chodecz. 

3. Współdziałanie z urzędami, instytucjami, organizacjami, 

stowarzyszeniami, wspólnotami i innymi podmiotami na rzecz 

rozwoju lokalnego. 

4. Opracowywanie i współrealizowanie wizji rozwoju lokalnego. 

5. Podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej, lokalnej oraz 

działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturalnej. 

6. Współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i 

turystyczno-krajoznawczych. 

7. Upowszechnianie wiedzy o gminie. 

8. Prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego 

przekazu. 

Kromszewice 31a 

87-860 Chodecz 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia 

 

Michał Rosiak 

 11.02.2019 r.       

20. Stowarzyszenie 

Alternatywa 

21.03.2019 r. Cele działania: 

1. Rozwój lokalnej społeczności pod względem kulturalnym, 

rozrywkowym. 

2. Integracja mieszkańców lokalnej społeczności. 

3. Rozwijanie zainteresowań i pasji wśród dzieci i młodzieży. 

 

Teren działania: 

gmina Włocławek 

 

Środki działania: 

1. Inicjowanie i organizowanie spotkań sportowo-kulturalnych. 

ul. Alternatywy 23 

Warząchewka 

Polska 

87-807 Włocławek 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia 

 

Aleksandra Nowacka 

 15.03.2019 r.      



 

2. Zorganizowanie miejsca spotkań dzieci i młodzieży. 

3. Organizowanie imprez dedykowanych określonej grupie społecznej. 

4. Inicjowanie akcji charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności. 

5. Organizowanie zajęć artystycznych, sportowych, językowych. 

6. Koordynowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych. 

7. Aktywizowanie wycieczek pieszych, rowerowych, autokarowych. 

21. Brzeskie 

Towarzystwo 

Sportowe „Olimpia” 

26.04.2019 r. Cele działalności: 

1. Rozwój i popularyzacja: podnoszenia ciężarów, crossfitu, aerobiku, 

turystyki rowerowej, turystyki i rekreacji. 

2. Współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i 

samorządowymi w celu zapewnienia właściwych warunków 

organizacji imprez sportowych. 

3. Organizowanie turniejów sportowych w tym w podnoszeniu 

ciężarów, imprez sportowych i rekreacyjnych, szczególnie dla dzieci 

i młodzieży. 

4. Tworzenie warunków do działalności szkółki podnoszenia ciężarów. 

5. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami sportowymi 

w kraju i organizowanie przedsięwzięć propagujących uprawianie 

podnoszenia ciężarów. 

 

Teren działania: 

gmina Brześć Kujawski 

 

Środki działania: 

1. Organizacja treningów i zawodów dla dzieci i młodzieży w 

podnoszeniu ciężarów. 

2. Organizacja treningów crossfitowych i aerobikowych dla członków 

stowarzyszenia. 

3. Organizacja wycieczek rowerowych i pieszych dla członków 

stowarzyszenia. 

4. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

ul. Krakowska 29/5 

87-880 Brześć 

Kujawski 

Zarząd stowarzyszenia 

 

Filip Piotrowski 

- prezes 

 

Tomasz Wojtczak  

- wiceprezes 

 

Karolina Filipiak 

- sekretarz 

Komisja rewizyjna 

 

Paulina Zglińska-

Maklakiewicz 

- przewodniczący 

 

Mateusz Filipiak 

- członek 

29.03.2019 r. 

 

zmiana: 

21.05.2019 r. 

     

22. Stowarzyszenie 

„Wspierajmy 

Niepełnosprawnych” 

15.07.2019 r. Cele działania: 

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. Prowadzenie działalności charytatywnej. 

3. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 

osób. 

4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

5. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

6. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży. 

8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

9. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

10. Promocja i organizacja wolontariatu. 

 

Teren działania: 

cała Polska 

 

Środki działania: 

1. Działalność wydawnicza. 

2. Organizowanie szkoleń i konferencji. 

3. Organizowanie zbiórek publicznych i udzielanie pomocy finansowej. 

Szpetal Górny 

Osiedle Młodych 19 

87-811 Fabianki 

Przedstawiciel 

stowarzyszenia 

 

Bartosz Grzanka 

 05.07.2019 r.      


