WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE GMINY KURZĘTNIK
Lp.

Nazwa
organizacji/fundacji

Adres
siedziby

Adres do
korespondencji

Zakres działań
organizacji/fundacji

Nr
tel.fax

Nazwisko
Prezesa/Przewodn.
tel.fax

1.

STOWARZYSZENIE
ROZWOJU GMINY
KURZĘTNIK

13-306 Kurzętnik
ul. Kościuszki 17

13-306
Kurzętnik
ul Kościuszki
17

- wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego
- wspieranie rozwoju wsi i obszarów wiejskich
- wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami
Lokalnymi z Europy i świata,

0 512338684

Maria Danelczyk

Stowarzyszenie
Prywatnych
Właścicieli Domków
Wypoczynkowych
Usytuowanych nad
Jeziorem Wielkie
Partęczyny
k/Tereszewa

Tereszewo 90
13-306 Kurzętnik

Tereszewo 90
13-306
Kurzętnik

Lokalna Grupa
Działania na rzecz
Rozwoju Gmin
Kurzętnik,
Grodziczno,
Rybno,
Lubawa,Nowe
Miasto Lub.,
Biskupiec,
Dąbrówno,
Grunwald

13-306 Kurzętnik
ul. Grunwaldzka 39

13-306
Kurzętnik ul.
Grunwaldzka 39

- krzewienie kultury fizycznej przez propagowanie
zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych
0 603789149
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
- współdziałanie z władzami samorządowymi
- organizowanie działalności szkoleniowej
- reklamowanie i rozwijanie turystyki w gminie
Kurzętnik poprzez propagowanie i organizowanie bazy
noclegowej, wypoczynkowej, gastronomicznej i
usługowej
- sprawowanie opieki nad turystami
- organizowanie handlu dla potrzeb turystyki
-realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR)
opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD),
564918163
-aktywizacja gospodarczej i społecznej mieszkańców e-mail:
obszaru działania Stowarzyszenia,
-promocja systemu gospodarowania uwzględniającego biuro@lgdziemialubawska.pl
zrównoważony rozwój oraz najnowsze osiągnięcia
nauki i techniki,
-upowszechnianie metod działalności gospodarczej
zgodnych z zasadami ochrony środowiska,
-wymiana doświadczeń i współpracy pomiędzy
mieszkańcami obszaru gmin wchodzących w skład
Stowarzyszenia,
-współudział
w wypracowywaniu rozwiązań
i
podejmowaniu
inicjatyw
w
zakresie
rozwoju
przedsiębiorczości
na obszarach
wiejskich
ze
szczególnym
uwzględnieniem
obszaru
gmin
wchodzących w skład Stowarzyszenia,
-podejmowanie działań mających na celu pomoc
rolnikom i przedsiębiorcom w dostosowaniu się do

2.

3.

Krzysztof
Wietecha

Michał
Markowski

wymogów Unii Europejskiej w szczególności w
zakresie dostępności do unijnych rynków zbytu i
pomocy finansowej,
-współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami
zajmującymi się podobną problematyką,
-wspieranie członków stowarzyszenia w ich dążeniach
do zdobywania wiedzy i umiejętności przydatnych na
rynku pracy,
-promocja obszaru działania Stowarzyszenia jako
atrakcyjnego dla rozwoju małej przedsiębiorczości,
działalności turystycznej, edukacyjnej i kulturalnej.
4.

Jeździecki Klub
Sportowy
„OKSER” z/s w
Szafarni

Szafarnia
13-306 Kurzętnik

Tomala
Jarosław ul.
Legionów 8/1
87-100 Toruń

5.

Stowarzyszenie

Mikołajki 36

Mikołajki 36

-promocja Brodnickiego Parku Krajobrazowego
-promocja ochrony środowiska, turystyki aktywnej,
sportów przestrzennych oraz rywalizacji sportowej
- organizacja zawodów oraz imprez turystycznych
- programowanie i organizowanie życia sportowego
członków klubu w oparciu o możliwości techniczne
Klubu oraz pomoc organizacyjna i materialna
członków i sympatyków Klubu
- organizowanie zawodów środowiskowych i
krajowych oraz popularyzowania rekreacji i turystyki
konnej oraz hipoterapii
- uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia
sportowego organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim
- propagowanie i organizowanie działalności sportowej
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
- organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych
- wspieranie młodych talentów sportu jeździeckiego
- rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją
własnego miasta, regionu, Polski,
Europy i Świata oraz prowadzenie działalności
edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowania
wyjazdów
- działania dążące do wytyczenia dróg rowerowych,
konnych na terenie i w okolicach Brodnickiego Parku
Krajobrazowego
- wszechstronne propagowanie informacji w zakresie
bezpieczeństwa drogowego dla dzieci i młodzieży
- organizacja wycieczek krajoznawczych
- krzewienie wiedzy dotyczącej środowiska
- wspieranie i upowszechnianie rozwoju społeczeństwa

56/4740486

Helena

Koło Gospodyń
Wiejskich w
Mikołajkach

13-306 Kurzętnik

13-306
Kurzętnik

6.

Klub Sportowy
„ZAMEK”

13-306 Kurzętnik
ul. Betoniarska 8 A

13-306
Kurzętnik
ul. Betoniarska
8A

7.

UKS „KOGUT”
Kurzętnik

Gminne Centrum
Kultury
13-306 Kurzętnik
ul. Kościuszki 17

13-306
Kurzętnik
ul. Kościuszki
17

obywatelskiego wsi Mikołajki
- podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości
życia mieszkańców wsi Mikołajki
- opracowanie raportów, opinii, ocen dotyczących
działalności KGW wśród kobiet wiejskich
- organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej,
sportowej
- organizowanie wystaw, kursów, konferencji
dotyczących środowiska wiejskiego
- przekładanie władzom samorządowym postulatów,
opinii wynikających z pracy stowarzyszenia
- gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej
- organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych
- organizowanie imprez sportowych i turystycznych
- gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie
nimi zgodnie z potrzebami klubu
- współdziałanie z organizacjami państwowymi,
spółdzielczymi oraz innymi organizacjami i zakładami
pracy w zakresie realizacji zadań statutowych
- podejmowanie innych czynności zgodnych z
przepisami prawa i zmierzających do realizacji celów
statutowych
- utrzymanie i rozbudowę obiektów i urządzeń
sportowych będących w użytkowaniu klubu
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów
- prowadzenie działalności gospodarczej
- współpraca z polonia zagraniczną
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów
- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych
form aktywności ruchowej gier i zabaw
- uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działań samorządu
terytorialnego i poza nim
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w
celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
- organizowanie uczniom wszystkich klas
różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań

609611727

Kotewicz

056/4748298
056/4740065

Antoni Jan
Gawiński

056/4744499

Wacław
Lubański

klubu

8.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Bratuszewie

Bratuszewo
13-306 Kurzętnik

Bratuszewo
13-306
Kurzętnik

9.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Marzęcicach

Marzęcice
Ul. Okrężna 11
13-306 Kurzętnik

Marzęcice
Ul. Okrężna
11
13-306
Kurzętnik

- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży

0 512955162

Janusz
Wieczorek

056/4748410

Jerzy
Kozłowski

10.

Ochotnicza Straż
Pożarna w Brzoziu
Lubawskim

Brzozie Lubawskie
13-306 Kurzętnik

Brzozie
Lubawskie
13-306
Kurzętnik

11.

Ochotnicza Straż
Pożarna w Wielkich
Bałówkach

Wielkie Bałówki
13-306 Kurzętnik

Wielkie
Bałówki
13-306
Kurzętnik

pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu

056/4740803

Andrzej Rezmer

056/4728170

Leonard
Lendziński

12.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Mikołajkach

13.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Nielbarku

14.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Sugajenku

- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń

056/4748547

Marian Cymer

0 508256597

Marian Fanzlau

0 663802449

Marian
Wrzosek

15.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Krzemieniewie

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu

056/4728630

Stanisław
Klonowski

16.

17.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Tereszewie

STOWARZYSZENIE
MIESZKAŃCÓW
I MIŁOŚNIKÓW
SZAFARNI
Nazwa skrócona:
SMiMS
Regon: 281386562

13-306 Kurzętnik
Szafarnia 65a

13-306
Kurzętnik
Szafarnia 16c

- prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
- branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi
- rozwijanie wśród członków ochotniczych straży
pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach
samorządowych i przedstawicielskich
- wykonywanie innych zadań wynikających
z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu

0 608104792

Marian
Kulwicki

wszechstronny i zrównoważony rozwój społeczny,
kulturalno-ekologiczny, edukacyjny
i gospodarczy wsi Szafarnia,
integracja mieszkańców wsi i okolic oraz ludności
napływowej,
przeciwdziałanie ograniczeniom edukacyjnokulturowym, bezradności i wykluczeniu społecznemu,
inicjatywy społeczne oraz pomoc w organizowaniu
działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz różnych
grup wiekowych społeczeństwa lokalnego oraz na
rzecz osób niepełnosprawnych
działania z zakresu ekologii, ochrony roślin i zwierząt
tworzenie małej infrastruktury informacyjno-sportowoturystycznej wsi
poprawa estetyki wsi i jej walorów turystycznych
i agroturystycznych. Opis posiadanych zabytków
budownictwa wiejskiego
różnorodna działalność z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury, religii i tradycji lokalnych
rozprzestrzenianie informacji z zakresu ochrony
zdrowia
i profilaktyki
działania na rzecz integracji europejskiej oraz

564748329
564748330

Urszula
Perlik-Degner

rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej
działania o charakterze powszechnym niemających
charakteru przemysłowego ani handlowego na rzecz
rozwoju
i odnowy wsi Szafarnia oraz lepszego zaspakajania
różnych potrzeb jej mieszkańców, szczególnie w
zakresie:
a) budowy domu wiejskiego lub udostępnienia
pomieszczeń do prowadzenia działalności społecznej
b) zagospodarowania stawu wiejskiego oraz budowy,
remontów i pielęgnacji dróg komunalnych,
c) infrastruktury telekomunikacyjnej – zwłaszcza w
obszarze publicznej dostępności do sieci internetowej
d) budowy ciągów spacerowych oraz ścieżek dla
rowerzystów
e) gazyfikacji wsi
wykorzystanie polskich i europejskich Funduszy
Wspierających zbliżone inicjatywy społeczne
wszechstronna promocja wsi w regionie, Polsce i
zagranicą
18. Stowarzyszenie MOJA WIEŚ WAWROWICE – Benedykt Rochnowski tel. 56/4728308 Rej: 4 06 2009 r.
19. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TKKF Kurzętnik – Andrzej Kowalczyk tel. 504203104
20. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FER PLAY Marzęcice – Arkadiusz Kamiński tel. 511010022

Sporządziła :
Marta Stachowicz-Sperska

