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Działalność stowarzyszeń reguluje ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia  

7 kwietnia  1989 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 

 ze zmianami). 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (art. 2 ustawy 

Prawo  

o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku). 

 Biuro Spraw Obywatelskich prowadzi ewidencję stowarzyszeń działających na 

terenie powiatu złotowskiego w formie drukowanej i elektronicznej. 

W 2010 roku na terenie powiatu złotowskiego działało  153 stowarzyszeń: 

- 82  stowarzyszeń   zarejestrowanych  w Krajowym Rejestrze  Sądowym  

 / wykaz 1/, 

- 56 stowarzyszeń ogólnopolskich  /wykaz 2/, 

- 12 stowarzyszeń zwykłych  /wykaz 3/, 

- 3 fundacje /wykaz 4/. 

 

 Informację opracowano na podstawie sprawozdań z działalności za 2010 rok, 

złoŜonych przez poszczególne organizacje pozarządowe organowi nadzoru. 
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WYKAZY STOWARZYSZE Ń 

DZIAŁAJ ĄCYCH NA TERENIE POWIATU ZŁOTOWSKIEGO  

 

I.  STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE  
SĄDOWYM 

 

1. Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii w Złotowie, 

2. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego  w 

Złotowie, 

3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Złotowie, 

4. Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence, 

5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu, 

6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie, 

7. Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu 

SpoŜywczego  

w Krajence, 

8. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Złotowie, 

9. Stowarzyszenie „SZPITAL DLA WSZYSTKICH” w Złotowie, 

10.  Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie, 

11.  Stowarzyszenie Hospicjum Św. ElŜbiety  w Złotowie, 

12.  Stowarzyszenie Współpracy Polsko – Niemieckiej „KRAJNA” w 

Złotowie, 

13.  Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie, 

14.  Klub Abstynentów „OSTOJA” w Złotowie, 

15.  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Złotowie, 

16.  Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Twórczych z siedzibą w 

Augustowie, 

17.  Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sołectwa Nadarzyce w 

Nadarzycach, 
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18. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski 

„KRAJNA” z siedzibą w Złotowie, 

19. Stowarzyszenie Kupców Ziemi Złotowskiej w Złotowie, 

20.  Stowarzyszenie Ludzi Mówiących po Angielsku „THE ENGLISH – 

SPEAKING UNION” Oddział w Złotowie, 

21.  Stowarzyszenie Motocyklistów „PŁONĄCE WAŁY”, 

22. Stowarzyszenie „SŁUśYMY INNYM” Mieszkańców Wsi Pieczynek  

w Pieczynku, 

23. Stowarzyszenie „PRZYJAZNA EDUKACJA” w Złotowie, 

24. Centrum Inicjatyw Lokalnych „TILIA” w Lipce, 

25. Stowarzyszenie „LĘDYCZEK – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” w Lędyczku, 

26. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic „GROMADA” w 

Starej Wiśniewce, 

27. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „ZŁOTOTWÓRCZOŚĆ” w 

Złotowie, 

28. Towarzystwo Przyjaciół Skórki w Skórce, 

29. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „PROMYK NADZIEI” w Krajence, 

30. Komitet Organizacyjny „EURO - ECO MEETING” w Złotowie, 

31. Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej „JEDYNKI”      

 w Złotowie, 

32. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skic w Skicu, 

33. Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturowe „VADEMECUM” w Złotowie, 

34. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Złotowie, 

35. Stowarzyszenie „STREFA KULTURY” w Zakrzewie, 

36. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Gminie  

i Mieście Krajenka, 

37. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Krzywa Wieś, 

38. Stowarzyszenie „VOYAGER” w Krajence, 

39. Stowarzyszenie dla rozwoju wsi Stawnica i okolic blisko siebie w 

Stawnicy, 

40. Towarzystwo Przyjaciół Śmiardowa Krajeńskiego, 
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41. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Malwa” w Sypniewie, 

42. Stowarzyszenie Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złotowie, 

43. Stowarzyszenie Chór „Tęcza” w Zakrzewie, 

44. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” w Jastrowiu, 

45. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeźnicy Kolonii w Brzeźnicy Kolonii, 

46. Stowarzyszenie „Nad Głomią” w Głomsku, 

47. Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom” w Złotowie, 

48. Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Winniczek” Nowiny 

49. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Złotowie, 

50. Ochotnicza StraŜ PoŜarna przy FEWB „METALPLAST – ZŁOTÓW” 

S.A.  

w Złotowie, 

51. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Jastrowiu, 

52. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sypniewie, 

53. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Augustowie – Głubczynie, 

54. Ochotnicza StraŜ PoŜarna im. Jana Waldowskiego w Krajence, 

55. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w PodróŜnej, 

56. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ciosańcu, 

57. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Lędyczku, 

58. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Lotyniu, 

59. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Okonku, 

60. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Pniewie, 

61. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Podgajach, 

62. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Batorowie, 

63. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Lipce, 

64. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Łąkiem, 

65. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Osowie, 

66. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Wielkim Buczku, 

67. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Głomsku, 

68. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kujaniu, 

69. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ługach, 

70. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Wersku, 
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71. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Zakrzewie, 

72. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Osówce, 

73. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Tarnówce, 

74. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Blękwicie, 

75. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kleszczynie, 

76. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Radawnicy, 

77. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Rudnej, 

78. Ochotnicza StraŜ PoŜarna im. Mariana Wilka w Sławianowie, 

79. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Stawnicy, 

80. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Świętej, 

81. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Zalesiu, 

82. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Śmiardowie Krajeńskim. 

 

 

 

Sprawozdania ze swej działalności za 2010 rok Staroście Złotowskiemu złoŜyły 

następujące stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

 
1. Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii w Złotowie 

 Głównym celem statutowym realizowanym przez Towarzystwo Śpiewu Św. 

Cecylii w Złotowie jest  aktywne  uczestnictwo w róŜnego rodzaju imprezach 

muzycznych, koncertach, festiwalach chóralnych a takŜe przeglądach muzycznych. W  

okresie sprawozdawczym Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii współpracowało z 

organizacjami  

i jednostkami samorządu terytorialnego, biorąc czynny udział w  imprezach o charakterze 

lokalnym. 

 Do najwaŜniejszych występów chóru roku 2010 zalicza się: 

- koncert kolęd w Człopie organizowany przez PZChiO  o/n w Pile, 

- wyjazd z kolędami do Sosna, 

- XIV Biesiada Krajeńska w Miasteczku Krajeńskim, 

- warsztaty artystyczne-Mazury 2010, 

- odsłonięcie pomnika ku czci pomordowanych w Bartniewku, 

- II Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej w Zakrzewie, 
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- XVIII Festiwal Pieśni Maryjnej w Górce Klasztornej, 

- udział i wykonanie „Mszy o pokój” w ChodzieŜy, 

- VI Złotowskie Spotkania Chóralne w hołdzie Fryderykowi Chopinowi, 

- udział w „Gwiazdkowym rynku” zorganizowanym przez Fundację „Złotowianka”. 

 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku towarzystwo liczyło 31 członków.   

 

2. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Złotowie 

 Zadania statutowe jakie wykonywał Oddział Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno -Krajoznawczego za rok 2010 skupiały się przede wszystkim na 

organizowaniu imprez celem przygotowania kadry i zdobycia poprzez jej członków 

wiedzy o proponowanych  

w wycieczkach regionach naszego Kraju i Europy.    

 Tradycyjnie od lat ujęty w kalendarzu imprez udział turystyki kwalifikowanej  

i powszechnej kładł nacisk na doskonalenie umiejętności i wiedzy kadry programowej, 

który został częściowo sfinansowany ze środków uzyskanych z działalności Biura Obsługi 

Ruchu Turystycznego(BORT) Oddziału. 

 W zakresie turystyki kwalifikowanej zorganizowano piesze wędrówki po 

wytyczonych bądź indywidualnie ustalonych szlakach przez uczestników wyprawy. 

 Reasumując: odbyło się 15 imprez dla 675 uczestników, w tym 77 dzieci i 

młodzieŜy szkolnej (20 osób niepełnosprawnych). 

 W zakresie turystyki powszechnej równieŜ zorganizowano 15 imprez dla około 

700 uczestników zarejestrowanych w zgłoszeniach przy czym większość uczestników  

stanowiły osoby spoza grona członków PTTK. 

 W sumie obie imprezy przygotowała i poprowadziła kadra, w której jest 22 

licencjonowanych przewodników terenowych i pilotów, w tym 2 władających językiem 

obym. ObsłuŜyli oni 18 wycieczek z udziałem 715 osób, w tym 15 zorganizowanych 

przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego(BORT) PTTK w Złotowie i 4 zlecone przez 

inne biura turystyczne, w tym biura spoza Złotowa. Natomiast 5 z imprez zostało 

obsłuŜonych nieodpłatnie. 

 Wśród wycieczek szkoleniowo-rekreacyjnych zaplanowanych wg kalendarza 

imprez oddziału PTTK w Złotowie moŜna wyróŜnić m .in. wyjazd p. n. Kopenhaga-
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Międzyzdroje w których uczestniczyły 42 osoby, a takŜe wyjazd na  wyprawę 

szkoleniową na kierunku Wrocław – Spreewald w dniach 25-26 września 2010 roku z 

udziałem 37 uczestników. Celem wycieczki było zwiedzanie starówki Wrocławia, w tym 

takŜe Panoramy Racławickiej, i Ogrodu Japońskiego, rejs po Sprewie na ŁuŜycach, 

zwiedzanie Zgorzelca- starego miasta z dwoma rynkami. 

 Ponadto Oddział organizuje imprezy na zewnątrz, z udziałem osób 

zainteresowanych poszczególnymi przedsięwzięciami, według aktualnego 

zapotrzebowania w tym równieŜ zadania realizowane za odpłatnością uczestników bądź 

na zlecenie róŜnych jednostek organizacyjnych współpracujących w organizacji imprez 

razem z samorządami lokalnymi, firmami, a takŜe jednostkami administracji państwowej. 

 Na  dzień 31 grudnia 2010 roku Oddział zrzeszał 38 osób w tym koło 

przewodników, pilotów, klub kolarski i krajoznawczy. 

 

3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Złotowie 

Hufiec ZHP Złotów im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Złotowskiej 

obejmuje swym zasięgiem powiat złotowski. Zrzesza 48 instruktorów – wolontariuszy oraz 

25 jednostek organizacyjnych, tj. gromady zuchowe, druŜyny harcerskie, starszych harcerzy 

oraz druŜyny Nieprzetartego Szlaku, a takŜe 1 szczep, 1 klub Ŝeglarski i 2 kręgi 

instruktorskie. Ponadto w hufcu działa: Komisja Rewizyjna, Komisja Stopni Instruktorskich, 

Zespół Kadry Kształcącej, Zespół Programowy, Zespół Promocji i Informacji oraz Krąg 

Seniorów. 

 Hufiec tworzy warunki do działania podległych jednostek organizacyjnych poprzez 

budowanie wspólnoty instruktorskiej i druŜyn oraz inicjowanie i wzmacnianie działalności 

programowej i metodycznej, a takŜe kształcenie kadry instruktorskiej, koordynacji, nadzoru 

oraz pozyskiwania środków finansowych i materialnych. 

  W gromadach i druŜynach odbywają się systematyczne zbiórki, na których 

realizowany jest program poświęcony róŜnej tematyce, obejmującej m. in. wychowanie 

patriotyczne, zdrowotne, edukację ekologiczną, techniki harcerskie, specjalności itp.. 

  Ich celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, 

duchowego, społecznego i emocjonalnego członków ZHP. Zbiórki druŜyn to nie tylko zajęcia 

w harcówkach ale równieŜ ogniska, gry terenowe, wycieczki, zajęcia sportowe, a takŜe 

wielodniowe rajdy i biwaki oraz szkolenia dla harcerzy i instruktorów. 



 - 10 - 

  Latem gromady wyjeŜdŜają na biwaki zuchowe, a druŜyny na obozy harcerskie pod 

namiotami-stacjonarne i wędrowne. Często w miejscu zamieszkania organizowane są zajęcia  

w ramach nie obozowej Akcji Letniej. 

  KaŜda gromada i druŜyna realizuje własny plan pracy wynikający z potrzeb 

członków jednostki dostosowany do ich wieku. Zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy 

realizują zadania stopni, zdobywają sprawności i odznaki. W ten sposób stymulowani są do 

rozwoju. Przy planowaniu pracy druŜyny wykorzystują propozycje programowe Komendy 

Chorągwi wielkopolskiej oraz Głównej Kwatery ZHP.   

 NajwaŜniejsze wydarzenia z Ŝycia hufca w 2010 roku to : 

-  Zlot Hufca z okazji 65.rocznicy powrotu Ziemi Złotowskiej do Macierzy, 

-  biwaki Zimowe w druŜynach, 

-  biwak Wiosenny 17 DSH, 

-  zlot GZ,DH,DSH i DHNS- posumowanie roku harcerskiego 2009/2010 

-  udział w Harcerskim Starcie..., 

-  zlot GZ,DH,DSH i DHNS „Śladami historii...”, 

-  świąteczno – noworoczne spotkania Kadry Instruktorskiej oraz Kręgu Seniorów. 

        

W zakresie kształcenia  w 2010 roku przeprowadzono: 

- warsztaty kwatermistrzowskie 

1. warsztaty Kadry Hal 2010 

2. warsztaty Kadry Instruktorskiej-podsumowanie HAL ' 2010 

3. kurs zastępowych cz. I 

4. kurs zastępowych cz. II 

 

 PowyŜej wymienione spotkania, zloty i kształcenia odbyły się w budynkach 

szkolnych, których pomieszczenia  dyrektorzy udostępnili nieodpłatnie. 

W ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2010 ogółem uczestniczyło 778 osób w tym: 157 

stanowi ZHP, 187„cywilne”, 347 to  inne hufce oraz 87 to kadra wychowawcza. 

Ponadto: 

- 51 DH Łąkie-Harcerski Zespół Mandolinowy „Frygi” uczestniczył w 37 Harcerskim 

Festiwalu Muzyki MłodzieŜy Szkolnej-Kielce' 2010 i zdobył „Złotą Jodłę”(38 osób) 

- 43 DH Zakrzewo- brała udział w Zlocie Grunwaldzkim ( 12 osób) 
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- 15 DH Okonek- uczestniczyła w obozie harcerskim w Krościenku n/Dunajem( 48 osób) 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca 

ZHP w Złotowie liczył 339 osób w tym 285 członków to zuchy i harcerze, 48 to 

instruktorzy natomiast 6 osób to seniorzy. 

 

4. Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence  

Towarzystwo Miłośników Krajenki włączyło się do realizacji  zadań z  których cześć 

została zakończona. Na płaszczyźnie współdziałania w pracy społeczno-kulturalnej  

z Krajeńskim Ośrodkiem Kultury, Towarzystwo Miłośników Krajenki wystąpiło do 

Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią z wnioskami o dofinansowanie Festiwalu 

Piosenki Czerwonokrzyskiej – Krajenka 2010 oraz DoŜynek Gminnych Krajenka 2010. 

 W styczniu 2010 roku oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, z 

gwarantowaną kwotą pomocy na kaŜdy z wniosków w kwocie 14500 zł. W lutym 2010 

roku TMK otrzymało potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  o otrzymaniu 

wniosków z LGD na wyŜej wymienione zadania. 

 Dnia 9 września 2010 roku wyznaczono termin podpisania umowy o przyznanej  

pomocy na organizację Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej i DoŜynek Gminnych 

Krajenka 2010. 

 W związku z organizacją XXIV Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej Krajenka 

2010 złoŜono równieŜ wniosek do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego  

w Poznaniu gdzie przyznano dotację w wysokości 6000 zł. 

 Na organizację tradycyjnego Spotkania Noworocznego w Krajeńskim Ośrodku 

Kultury, Towarzystwo Miłośników Krajenki otrzymało darowiznę od sponsorów w 

kwocie 8.500 złotych. Celem imprezy było podsumowanie działań podjętych  na terenie 

gminy  

w czasie minionego roku, podczas której Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wręczał 

wyróŜnienia dla osób najbardziej zaangaŜowanych w działalność społeczną, kulturalną  

i gospodarczą na rzecz lokalnej społeczności. 

 Ponadto TMK współpracuje przy tworzeniu lokalnej gazety „Krajeńskie 

Nowinki”,  

a takŜe aktywnie uczestniczy w wielu imprezach m .in. obchodach 590-lecia nadania  
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praw miejskich w Krajence, składaniu kwiatów na grobie rodziny Frankowskich w 

Runowie Krajeńskim. 

 Ponadto  Towarzystwo Miłośników Krajenki otrzymało decyzję wydaną przez 

PINB w Złotowie o pozwoleniu na uŜytkowanie ośrodka rekreacji i wypoczynku nad 

jeziorem Wapińskim z nakazem wyposaŜenia ośrodka  w podręczny sprzęt gaśniczy, którą 

wydała podczas kontroli przeciwpoŜarowej Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy 

PoŜarnej  

w Złotowie. 

 Z końcem roku 2010 TMK złoŜyło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 

publicznego pod nazwą „Wykonanie zagospodarowania rekreacyjnego terenu nad 

jeziorem Wapińskim” za okres od października 2009 do 30 listopada 2010 do Urzędu 

Gminy i Miasta w Krajence. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku Towarzystwo Miłośników Krajenki  liczyło 26 

członków. 

 

5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  w Jastrowiu 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu jest organizacją 

non profit działającą od 1989 roku obejmującą opieką i pomocą rodziny wychowujące 

dzieci  

i młodzieŜ niepełnosprawną oraz dzieci i młodzieŜ z rodzin patologicznych. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie rehabilitacji leczniczej 

dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej, promocję kultury fizycznej i artystycznej,   

organizowanie pomocy rzeczowej dla członków stowarzyszenia i Ŝycia kulturalno-

oświatowego. 

 

Stowarzyszenie zajmuje się pięcioma kategoriami osób niepełnosprawnych: 

- z mózgowym poraŜeniem dziecięcym, 

- z kalectwem narządu ruchu, 

- z autyzmem 

- z innymi chorobami. 
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Stowarzyszenie działa i skupia rodziców z Miasta i Gminy Jastrowie, Okonka  

i Złotowa. Do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu naleŜy 

68 podopiecznych dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna do lat 30-stu. 

Stowarzyszenie do swych działań ma przydzielony  lokal z Gminy i Miasta Jastrowie 

w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 

Zajęcia prowadzone były przez pod okiem  fizjoterapeuty, zatrudnionego na pół etatu 

i finansowanego ze środków Miasta i Gminy Jastrowie, a takŜe przez specjalistę do spraw  

przemocy w rodzinie. 

Spotkania odbywały się raz w miesiącu dla członków rodzin dysfunkcyjnych, 

niezaradnych Ŝyciowo, osób które uległy przemocy w rodzinie. Do pomocy w 

świadczeniu usług cało rocznie udzielało się dwóch wolontariuszy. Programem 

rehabilitacji objętych było 26 osób z Miasta i Gminy Jastrowie, Złotowa i Okonka. 

Usługi rehabilitacyjne prowadzone były równieŜ dla ok. 30-stu podopiecznych 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów w Jastrowiu oraz dla pensjonariuszy dziennego 

Domu Pomocy Społecznej w zamian za zwolnienie Stowarzyszenia z opłat za energię 

elektryczną pobieraną od miasta. 

Zarząd stowarzyszenia zorganizował zabawę karnawałową dla podopiecznych z 

konkursami, poczęstunkiem oraz zabawą przy muzyce. Dzieci otrzymały paczki 

mikołajkowe. W czerwcu 2010 roku zorganizowano XII Powiatowy Przegląd Dziecięcych 

Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel pod honorowym patronatem Starosty 

Złotowskiego Mirosława Jaskólskiego i burmistrza Miasta i Gminy Jastrowie Ryszarda 

Sikory. W przeglądzie wzięło udział ok. 600 uczestników z całego powiatu złotowskiego. 

Przegląd dofinansowany był przez powiat złotowski, Miasto i Gminę Jastrowie, PFRON 

oraz prywatnych sponsorów. 

 KaŜdy z wyróŜnionych uczestników otrzymał dyplom i nagrody w postaci pucharów i 

nagród rzeczowych. 

 Koniec roku zakończono spotkaniem mikołajkowym dla podopiecznych 

stowarzyszenia przy poczęstunku i świetnej zabawie. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stowarzyszenie liczyło 72 członków. 
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6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie 

Tak jak w latach poprzednich Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym   

w Złotowie w 2010 roku prowadziło dwie placówki: 

- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Złotowie, 

- Warsztat Terapii Zajęciowej  w Złotowie. 

 

Od połowy roku za porozumieniem Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz na 

wniosek Fundacji „Cis -Chcemy Integracji Społeczeństwa”  prowadzenie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Złotowie przejęła wspomniana Fundacja. 

 Celem takiego rozwiązania było ułatwienie realizacji zadań statutowych, na rzecz 

konkretnych grup wiekowych beneficjentów. 

 Z dniem 1 lipca 2010 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  

w Złotowie prowadzi  wyłącznie Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, 

obejmujący opieką ponad 50 osób w tym dzieci i  młodzieŜ, z terenu miasta i powiatu. 

 Ponadto Stowarzyszenie organizuje wiele imprez, przeznaczonych dla podopiecznych, 

jaki i rówieśników z terenu miasta i powiatu. Do największej z nich   zaliczyć moŜna X 

edycję masowej imprez integracyjnej CIS-Chcemy Integracji społeczeństwa jak równieŜ 

powitanie wiosny, Dzień Dziecka, zabawę Andrzejkową oraz wspólną wigili ę. 

 Oprócz tego podopieczni brali aktywny udział w imprezach odbywających się na 

terenie miasta i powiatu, na przykład Euro – Eco Meeting czy „Bawmy się razem”. 

 Natomiast w okresie letnim organizowano wycieczki oraz wyjazdy rekreacyjno -

krajoznawcze. 

Wszystkie te działania miały na celu nie tylko usprawnianie psychoruchowe, ale 

takŜe aktywizację osób niepełnosprawnych w nurt Ŝycia lokalnej społeczności oraz 

stworzenie im moŜliwości pokazania, Ŝe  równieŜ potrafią dać coś od siebie, niŜ  

tylko biernie oczekiwać pomocy. 

Stowarzyszenie poinformowało szerokie grono odbiorców o podejmowanych  

i prowadzonych działaniach oraz problemach osób niepełnosprawnych, wykorzystując w 

tym celu wszelkie dostępne media. 

Fundusze na działalność statutową Stowarzyszenia pochodzą głównie od organów 

samorządu terytorialnego, jak równieŜ ze środków PFRON oraz dzięki wsparciu 



 - 15 - 

sponsorów prywatnych z dodatkowym udziałem środków własnych pochodzących m. in. 

ze składek członkowskich. 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stowarzyszenie liczyło 61 członków. 

 

7. Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu SpoŜywczego  

w Krajence 

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny oraz brak moŜliwości ustalenia władz 

Stowarzyszenia Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przemysłu SpoŜywczego w 

Krajence , Starosta Złotowski jako organ nadzorujący stowarzyszenia, zwrócił się z 

wnioskiem do Sądu Rejonowego w Poznaniu o ustanowienie kuratora dla powyŜszego 

stowarzyszenia. 

8. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Złotowie 

Stowarzyszenie nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

9. Stowarzyszenie „SZPITAL DLA WSZYSTKICH” w Złotowie  

Działalność  Stowarzyszenia „SZPITAL DLA WSZYSTKICH” w 2010 roku opierała 

się na realizacji celów statutowych w zakresie pomocy finansowej i rzeczowej dla 

polskich szpitali i ich pacjentów, zmierzającej do poprawy warunków diagnozowania, 

leczenia, rehabilitacji i promocji zdrowia. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy 

społecznej członków i jest nieodpłatną działalnością poŜytku publicznego. 

Stowarzyszenie jako organizacja poŜytku publicznego w 2010 roku zrealizowało 

następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

-  na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie zakupiono 2 sztuki pompy 

infuzyjnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na kwotę 8.346,00zł, 

-  ponadto zakupiono 1 sztukę respiratora Drager dla Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego na kwotę 12.200 zł, 

-  kardiomonitor FX 2000 P dla Oddziału Noworodkowego za kwotę 17000 zł, 

-  analizator do badania moczu dla laboratorium za kwotę 9.594,50 zł, 

-  wyposaŜenie dla psychiatrii (pasy bezpieczeństwa) w kwocie 1.504,60 zł. 

Ogólna wartość przekazanego sprzętu medycznego wynosi 48.645,10 złotych. 

Zarząd Stowarzyszenia w 2010 roku odbył 3 posiedzenia, na których zostały podjęte 

decyzje o zakupie sprzętu medycznego i przekazanie ich na potrzeby Szpitala 



 - 16 - 

Powiatowego  

w Złotowie. W okresie sprawozdawczym była przeprowadzona 1 kontrola Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia Szpital dla Wszystkich”, która nie wniosła zastrzeŜeń do 

działalności finansowej Stowarzyszenia. 

10. Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej  w Głubczynie 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez wywołanie zainteresowania 

społecznego sprawami nauczania i wychowania oraz podnoszenia kultury pedagogicznej 

rodziców, wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działalność szkoły, 

tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszelkich inicjatyw słuŜących 

unowocześnieniu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania  

i wychowania, organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i zakładów pracy, 

instytucji i organizacji społecznych do realizacji potrzeb materialnych szkoły, prowadzenie 

róŜnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania, organizowanie 

wypoczynku dzieci i młodzieŜy oraz róŜnorodnych zajęć wpływających na ich rozwój, 

nawiązywanie współpracy międzynarodowej w celu wymiany doświadczeń oraz rozwijanie 

kontaktów międzynarodowych, z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

młodzieŜy itp. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

- tworzenie warunków programowych oraz organizacyjnych dla realizowania 

porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieŜy, 

- podejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkoły oraz tworzenia właściwych 

warunków nauki, 

- inspirowanie czynów społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na 

rzecz rozbudowy, modernizacji i wyposaŜenia, 

- gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z dobrowolnych świadczeń obywateli, 

stowarzyszeń, organizacji spółdzielczych, zawodowych i samorządowych, 

przedsiębiorstw, ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez  

i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań 

podejmowanych przez Gminę i Miasto Krajenka, 

- współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej, samorządowej oraz 

organizacji społecznych, 
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- prowadzenie działalności szkoleniowej podnoszącej poziom wykształcenia 

mieszkańców i przyczyniających się do podnoszenia ich aktywności zawodowej, 

- organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich,  

chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno- wychowawczej, kulturalne, 

oświatowej oraz integracyjnej, 

- przygotowanie projektów działań kulturalnych, oświatowych, reklamowych, 

- organizowanie odczytów , pokazów, przeglądów, festiwali, plenerów, 

- organizowanie wystaw i targów promujących region, 

- organizowanie dyskotek i zabaw tanecznych, konkursów, zlotów, obozów. 

W 2010 roku Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głuczynie 

nie otrzymało do realizacji Ŝadnych zadań zleconych przez administrację państwową i 

samorządową. 

11. Stowarzyszenie Hospicjum Św. ElŜbiety Złotowie 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

12. Stowarzyszenie Współpracy Polsko – Niemieckiej „KRAJNA”  w Złotowie  

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

13. Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

14. Klub Abstynentów „OSTOJA” w Złotowie  

Celem statutowym stowarzyszenia jest kształtowanie u swoich członków trwałych 

dąŜeń do powstrzymywania się od uŜywania środków chemicznych, tj. od picia 

alkoholu i zaŜywania narkotyków oraz propagowanie trzeźwości poprzez zmianę 

obyczajów w kierunku usuwania z Ŝycia rodziny i jednostki picia alkoholu oraz 

zaŜywania narkotyków. 
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W 2010 roku  klub był organizatorem następujących zadań własnych Gminy Miasto 

Złotów: 

- obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych od alkoholu  

i narkotyków oraz ich rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, w tym celu zatrudniono 3 

terapeutów uzaleŜnień, którzy przeprowadzali rozmowy indywidualne jak równieŜ 

organizowali spotkania grupowe z osobami uzaleŜnionymi i współuzaleŜnionymi, 

ofiarami przemocy w rodzinie. 

- w ramach organizowanych obozów terapeutycznych odbyło się 11 kilkudniowych 

wyjazdów grupowych o charakterze terapeutycznym dla osób i całych rodzin 

dotkniętych problemem uzaleŜnień, których celem była rehabilitacja uczestników 

- festyn abstynencki zorganizowano w czerwcu 2010 roku, który był skierowany do 

mieszkańców miasta Złotowa i okolic w celu pokazania alternatyw do picia alkoholu  

i brania narkotyków, zachowań abstynenckich czyli jak moŜna  spędzić czas wolny  

i bawić się bez uŜywania alkoholu i narkotyków. 

 Przy stowarzyszeniu działają dwie grupy samopomocowe anonimowych alkoholików 

(„KRZYWIK” i „ ŚWIATEŁKO”) oraz grupa dla osób współuzaleŜnionych (ALANON). 

 W roku 2010 stowarzyszenie współpracowało z Miejską i Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Sądem Rejonowym, Oddziałem i Poradnią UzaleŜnień, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci  

i wieloma innymi instytucjami i stowarzyszeniami.   

 Pieniądze na działalność stowarzyszenia w roku 2010 pochodziły głównie ze składek 

członkowskich oraz dofinansowania ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych(zgodnie z miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych) oraz dofinansowania z Gminy Złotów(z przeznaczeniem dla 

członków stowarzyszenia z terenu gminy Złotów) 

Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 47 osoby. 

 

15. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Złotowie 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 
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16. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Twórczych z siedzibą  w Augustowie 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

17. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sołectwa Nadarzyce  w Nadarzycach 

   Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

18. Stowarzyszenie gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolsce 

„KRAJNA” z siedziba w Złotowie  

W 2010 roku stowarzyszenie zrzeszało 21 gospodarstw agroturystycznych z terenu 

powiatu złotowskiego, pilskiego i chodzieskiego. 

 Ze względów proceduralnych w czerwcu 2010 roku zostały powtórzone wybory do 

władz  stowarzyszenia, w wyniku których skład nie uległ zmianie. 

 Wraz z rozpoczęciem sezonu agroturystycznego odbyło się Walne Zgromadzenie 

Członków w Gospodarstwie Państwa Łosoś w Walentynowie , gdzie  przegłosowano 

zmianę w statucie Stowarzyszenia (Uchwała 2/2010), a ponadto podjęto dwie uchwały o 

skreśleniu i udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. 

 W sumie zarząd stowarzyszenia odbył 4 spotkania na którym były omówione sprawy  

związane m. in z promocją, organizacją szkoleń i wyjazdów szkoleniowych, udziałem  

w tragach i otwarciem sezonu. 

 Zgodnie z wolą zarządu podjęto decyzję o wykreślaniu ze stowarzyszenia tych 

gospodarstw, które nie wywiązują się z obowiązków statutowych  i nie opłacają składek  

z których pokrywane są m. in. koszty wyjazdów, delegacji, materiałów promocyjnych itd.. 

 Stowarzyszenie złoŜyło wniosek do ARiMR o nadanie  numeru identyfikacyjnego, 

który był niezbędny do korzystania z środków unijnych i z Urzędu 

Marszałkowskiego(przez LGD). 

 Podjęto równieŜ decyzje o złoŜeniu wniosku do LGD o współfinansowanie załoŜenia 

strony internetowej z okazji 10 lecia działalności stowarzyszenia. 
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 W ramach realizacji celów statutowych stowarzyszenie wydało mapy przewodnika po 

gospodarstwach agroturystycznych w sumie ok. 3750 egz., ponadto poprzez udział w 

targach turystycznych i agroturystycznych w Złotowie, Warszawie, Gdańsku i Kielcach 

promuje nasz region i  zrzeszone gospodarstwa  jak równieŜ uczestniczy we wspólnych 

wyjazdach szkoleniowych i promocyjnych z Lokalną Grupą Działania. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku stowarzyszenie liczyło 21 osób.   

19. Stowarzyszenie Kupców Ziemi Złotowskiej w Złotowie 

    Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

20. Stowarzyszenie Ludzi Mówiących po Angielsku „THE ENGLISH -   SPEAKING 

UNION” Oddział w Złotowie  

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

21. Stowarzyszenie Motocyklistów ,,PŁONĄCE WAŁY’’  

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

22. Stowarzyszenie „SŁUśYMY INNYM” Mieszka ńców Wsi Pieczynek               

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

23. Stowarzyszenie „PRZYJAZNA EDUKACJA” w Złotowie  

Działalność Stowarzyszenia w 2010 r. – realizacja celów statutowych: 

1. Za realizację ścieŜki przyrodniczo – historycznej „Szlakiem złotowskiego 

jelenia” zgłoszoną do konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 

strategii rozwoju obszarów wiejskich IX edycja 2008 roku” stowarzyszenie otrzymało 

nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych. Nagroda została przeznaczona na realizację 

długoletniego projektu SPICHLERZ- Miejskiego i Regionalnego Centrum Działania. W 

związku z tym stowarzyszenie podpisało umowę z Gminą Miastem Złotów. 

2. Klubu Młodych Ekologów „Eureko” –działa pod opieką stowarzyszenia od 2006 

roku skupiając młodych ludzi uczących się  w I LO oraz ZSE w Złotowie, którzy chcą 

aktywnie działać w zakresie ekologii, dla dobra regionu. MłodzieŜ oraz członkowie 



 - 21 - 

stowarzyszenia uczestniczyli w organizacji Złotowskiego Biegu Zawilca oraz  

w spotkaniach Młodych Ekologów podczas Euro Eco Meetingu, ponadto grupa młodzieŜy 

reprezentowała Złotów podczas La Fleche we Francji. 

3. Działalność zespołu „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. W 2010 r. zespół 

uczestniczył w imprezach współfinansowanych przez Gminę Lipka (oferty złoŜone przez 

stowarzyszenie) – m. in. zorganizował  XIII Buczkowską Konferencję Naukową oraz 

reprezentował Krajnę podczas spotkania w Senacie RP. 

4. Działalność Zespołu Trębaczy Myśliwskich – zespół, załoŜony przez członka 

stowarzyszenia, otrzymuje dofinansowanie z Gminy Miasta Złotów. W regularnych, 

cotygodniowych próbach uczestniczą dwie grupy – zaawansowanych                              i 

początkujących. 

    W 2010 roku zespół uczestniczył w następujących wydarzeniach: 

- koncert dla artystów i twórców Klubu „Pasja” w siedzibie Nadleśnictwa Złotów dn. 

12.02.2010 roku, 

- koncert dla uczestników programu Sokrates Comenius - w ramach wielostronnego 

partnerskiego programu szkół: „Naucz się mojego języka w ciągu tygodnia” w Małym 

Borku k/Krajenki dnia 12.03.2010 roku, 

- koncert dla uczestników-Wiosennych Manewrów Polowych w Śmiardowie 

Złotowskim 22.04.2010 roku, 

- przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości adopcji dębu Jan Paweł II przez 

młodzieŜ ZSE w Złotowie dnia 28.04.2010, 

- Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich w Goraju, gdzie zespół zajął II 

miejsce w klasie A i III miejsce w klasie C dnia 15.05.2010 roku, 

- koncert dla uczestników jubileuszowego spotkania pt. XX lat samorządu 

terytorialnego organizowanego przez Urząd Miejski w Złotowie dnia 28.05.2010 roku, 

- koncert dla uczestników finału projektu „Dojrzali odkrywają pasje” w Miejskiej 

Bibliotece  Publicznej dnia 18.06.2010 roku, 

- koncert dla uczestników spotkania integracyjnego z Przedszkola nr 1 w Złotowie  

w Parku Zwierzyniec 
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- okręgowa Msza św. Hubertowska w Złotowie dnia 24.10.2010 roku, 

- Hubertus- pogoń za lisem w Osowcu dnia 6.11.2010 roku, 

- Hubertus i masz łowiecka w Krajence dnia 6.11.2010 roku, 

- zakończenie polowania zbiorowego w Kole Łowieckim w Borach Kujańskich dnia 

9.12.2010 roku. 

1. Stowarzyszenie zrealizowało projekt polsko- niemiecki „Sygnały myśliwskie 

ponad granicami” współfinansowany ze środków Gminy Miasta Złotów oraz Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej mający na celu promocję regionów i integracji 

pomiędzy mieszkańcami partnerskich miast, których łączy wspólna pasja. W ramach 

działań zrealizowano wymianę zespołu trębaczy myśliwskich ze Złotowa  

i partnerskiego miasta Gifhorn z Niemiec. Zaprezentowano szereg koncertów dla 

lokalnej publiczności wraz z rejestracją na płycie CD. Zainscenizowano polowanie na 

niedźwiedzia wg scen z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza w oprawie sygnałów 

myśliwskich. 

W dniach 1-3.10.2010 r. odbyła się rewizyta w Gifhorn- spotkanie z zespołami 

trębaczy myśliwskich  w Meinersen i Hillersee, koncert podczas „Zielonego wieczoru” 

zorganizowanego z okazji jubileusz 50-lecia zespołu z Hillersee. Ponadto zespół 

uczestniczył w zwiedzaniu muzeum młynów, centrum wydry, zakładów produkcyjnych 

VW. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie „Przyjazna edukacja” liczyło 35 osób. 

 

24. Centrum Inicjatyw Lokalnych „TILIA” w Lipce  

Stowarzyszenie „Tilia” w okresie sprawozdawczym realizowała następujące zadania 

publiczne dotyczące upowszechniania sportu dla mieszkańców Gminy Lipka: 

- gminne wyścigi rowerowe Leśne Dukty XC, którego współorganizatorem był Urząd 

Gminy w Lipce oraz Nadleśnictwo Lipka gdzie rywalizowało 30 zawodników dnia 

24.04.2010 roku, 

- VII Rodzinny Rajd Rowerowy z 21 uczestnikami na trasie ok. 15 km Lipka – Batorowo 

– Batorówko – Mały Buczek Park – Lipka, zakończony  wspólnym ogniskiem  

z pieczeniem kiełbasek, 
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- spływ kajakowy „Lipka spływa” współfinansowany przez Urząd Gminy Lipka,  

w którym uczestniczyło 18 osób w dniu 16 maja 2010 roku, 

- Rajd Rowerowy Trasami Gminy Lipka na trasie Lipka Nadleśnictwo – Osowo – 

Stołuńsko – Wielki Buczek –Białobłocie – Batorowo – Lipka w sumie ok. 30 km, 

- wycieczka rowerowa Puck-Hel, w którym uczestniczyło 11 zawodników z Grupy 

Rowerowej Lipka, 

- VIII Le śny Rajd Rowerowy organizowany przez Nadleśnictwa Powiatu Złotowskiego, 

- marsz nordic walking „W Lipce teŜ się chodzi” w dniu 24.09.2010 roku, 

- warsztaty nordic walking z udziałem instruktorki nordic walking, 

- III Rowerowy Rajd Niepodległości na trasie Lipka- Osowo- Stołuńsko- j. Borowno - 

Kujań- Kujanki -Zakrzewo -Prochy -Stara Wiśniewka -Leśniczówka Potulice- Potulice 

Nowe-Nadleśnictwo Lipka-Lipka razem ok. 50 km z 22 rowerzystami. 

 Dzięki zaangaŜowaniu wśród członków „Tilia” w Lipce powstał projekt „Przez 

Ŝołądek do serca”, dofinansowany w kwocie 2000 zł na doposaŜenie w potrzebny sprzęt 

świetlicy wiejskiej w Batorówku. 

 Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia”  została poproszona równieŜ o pomoc przy  

wypełnieniu wniosku do Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy przez nieformalną 

grupę mieszkańców wsi Batorówko, co moŜe świadczyć o pozytywnym odbiorze i chęci 

uczestnictwa  mieszkańców w działaniach Centrum Inicjatyw lokalnych w Lipce. 

 Kolejnym zgłoszonym i pozytywnie rozpatrzonym  projektem w imieniu nieformalnej 

grupy skupionej  główne wokół wędkarzy z koła PZW Lipka był projekt pod nazwą 

„Stołuńsko oaza spokoju” dzięki któremu nad zalewem w Stołuńsku powstała piękna 

wiata zadaszenie nad ogniskiem. 

 W ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010, „Tilia” 

złoŜyła wniosek o dofinansowanie ”I Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel 

Muzycznych”, które odbyło się w Wielkim Buczku w dniu 3.06.2010 roku. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku stowarzyszenie liczyło 31 członków. 
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25. Stowarzyszenie „LĘDYCZEK – NASZA PRZYSZŁO ŚĆ” w L ędyczku 

 W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie „Lędyczek-Nasza Przyszłość” złoŜyło 

ofertę w  ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie 

Organizacja, propagowanie róŜnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej po 

czym otrzymało dofinansowanie,  dzięki której druŜyna GWDA Lędyczek brała udział  

w rozgrywkach zimowych Amatorskiej Ligi Halowej Piłki NoŜnej w Jastrowiu. NaleŜy 

zaznaczyć, Ŝe w/w zajęcia były były współfinansowane przez Miasto i Gminę Okonek. 

 Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie zorganizowało wiosenne porządkowanie 

Lędyczka i terenów wokół miejscowości do uczestnictwa, którego zaproszono wszystkie 

organizacje pozarządowe i społeczne działające na terenie i w okolicach Lędyczka. 

 Porządkowaniem objęto zaśmiecone zaułki miejscowości, tereny leśne wokół 

miejscowości, trasy spacerowe, ścieŜkę edukacyjną, rejony rzeki Gwdy, Szczyry i Czarnej 

na odcinku 8 km, przydroŜne wjazdy na drodze krajowej 22 na odcinku 9 km oraz na 

drodze powiatowej na docinku 5 km. W sumie zebrano około 10m3 śmieci. 

 Pozytywnym skutkiem przeprowadzonej akcji jest fakt, Ŝe z roku na rok jest coraz 

mniej śmieci. 

 W dniu 29.05.2010 roku w Lędyczku odbył się XI Memoriał Henryka Gębskiego czyli 

zawody towarzyskie w wędkarstwie spinningowym i muchowym, które rozegrano na 

rzece. 

 Organizatorami imprezy byli : Ireneusz Gębski, Stowarzyszenie „Lędyczek-Nasza 

Przyszłość”, Koło PZW Potok w Lędyczku. 

 Dla zwycięzców były cenne nagrody, a ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali 

okolicznościowe znaczki i upominki przygotowane przez sponsorów. Zawody zakończono 

wspólna biesiadą przy ognisku, na polu namiotowym Państwa Stepanewiczów w 

Lędyczku. 

 Dzięki staraniom Stowarzyszenia przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarnych w 

Szkole Podstawowej w Lędyczku.   

 Wszystkie prace zostały wykonane przez członków Stowarzyszenia i młodzieŜ, zaś 

materiały do remontu częściowo pozyskano ze środków Miasta i Gminy Okonek przy 

udziale Stowarzyszenia. 
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 Stowarzyszenie uzyskało prawo uŜytkowania odremontowanej części sanitarnej  

w Szkole Podstawowej w Lędyczku jak równieŜ udostępniono dla potrzeb działalności 

statutowej, jedno pomieszczenie klasy na piętrze. 

 Stowarzyszenie współorganizowało festyn z Radą Rodziców i wychowawcami 

przedszkola w Lędyczku, których dochód przeznaczono na potrzeby przedszkola jak 

równieŜ festynu wiejskiego z okazji święta chleba. 

 Od września 2010 roku Stowarzyszenie realizowało projekt pt. „Ucha cha sportowa 

zima nie jest taka zła”, który współfinansowany był ze środków budŜetowych Miasta i 

Gminy Okonek w ramach konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego 

”organizacja, propagowanie roŜnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej”. 

 Stowarzyszenie zorganizowało takŜe zajęcia pływania, na które dzieci i młodzieŜ  

z Lędyczka miała zapewniony dojazd, wstęp i opiekę na pływalni w Złotowie. Udział  

w zajęciach wzięło 15 osób uczestnicząc w 13 treningach. 

 Stowarzyszenie prowadzi na własny koszt stronę internetową Lędyczka. Na tej 

stronie zakładki mają Restauracja Turystyczna, Sklep Waldemara Podgórskiego, OSP 

Lędyczek, Rada Sołecka, DruŜyna Gwda Lędyczek, Koło PZW Potok w Lędyczku. 

Organizacje te posiadają swoje, nieodpłatne skrzynki mailowe. Opisane są walory 

przyrodnicze i wędkarskie, a takŜe historia miejscowości. 

 Ogólna liczba członków na dzień 31.12.2010 roku wyniosła 22 osoby. 

26. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic „GROMADA” w Starej 

Wiśniewce 

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest koordynowanie wszelkich prac w środowisku 

oraz działalność organizacji społecznych, a takŜe pozyskiwanie środków na ich realizację. 

 Priorytetową imprezą są „Dni Kwitnących Wiśni” wprowadzoną do kalendarza imprez 

powiatowych co moŜe świadczyć o jej znaczeniu dla całego powiatu. 

 Stowarzyszenie było takŜe organizatorem Międzynarodowego Turnieju Piłki NoŜnej 

Dzieci, w którym uczestniczyło 8 druŜyn w tym: 4 z Polski, 2 z Francji, 1 z Niemiec i 1  

z Ukrainy. Przyjezdnym gościom zagwarantowano nocleg i  przygotowano bogaty 

program w tym wycieczkę do Szymbarka. 
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 Do kalendarza stałych imprez wchodzą takŜe: Powitanie lata w Ługach organizowane 

wspólnie z Radą Sołecką w Ługach oraz Spotkanie z Pieśnią Maryjną imprezą chóralną 

organizowaną w Czernickim kościele wspólnie z Radą Parafialną w Czernicach. 

 Przy Stowarzyszeniu dla Rozwoju Starej  Wiśniewki i Okolic „Gromada” pręŜnie 

działa: Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „ŁuŜanka” oraz Chór Mieszany Gromada. Zespół 

taneczny posiada własne stroje ludowe, obuwie i akcesoria skupiając przy tym  20 osób  

z róŜnych miejscowości. 

 Chór „Gromada” liczy 40 osób, który koncertuje na terenie całego regionu Pilskiego  

i ościennych województw. Chór jest doskonałą wizytówką i promocją Stowarzyszenia dla 

Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic „Gromada”. 

 Stowarzyszenie w ramach posiadanych środków finansuje w części obydwa zespoły,  

a takŜe LZS, KGW oraz przeznacza środki finansowe na imprezy organizowane przez 

inne organizacje. 

 W okresie BoŜonarodzeniowym organizowano wieczór kolęd. 

 Na wniosek stowarzyszenia wyremontowano chodniki i zmieniono lokalizacje 

oczyszczalni ścieków, wykonano prace porządkowe i rekultywacje parkingu przy 

cmentarzu, ponadto rozpoczęto wstępne rozmowy w sprawie utworzenia w obrębie rzeki 

ŁuŜanka kompleksu rekreacyjnego. 

 Stowarzyszenie złoŜyło trzy wnioski w ramach programu „Działaj Lokalnie”  

w Debrznie oraz w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Starostwo 

powiatowe w Złotowie i Urząd Gminy w Zakrzewie.  

 W okresie sprawozdawczym Zarząd napisał i skierował 7 róŜnych wniosków  

w ramach konkursów grantowych. 

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną co pozwala na pozyskiwanie funduszy od 

sponsorów fizycznych i prawnych. Coraz więcej firm i instytucji dostrzega  i docenia 

działalność stowarzyszenia przez pryzmat osiąganych sukcesów dofinansowując 

wyznaczone  zadania. 

 Ogólna liczba członków na 31 grudnia 2010 wynosi 22 osoby. 
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27. Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „ZŁOTOTWÓRCZOŚĆ” w Złotowie 

Stowarzyszenie nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

28. Towarzystwo Przyjaciół Skórki w Skórce 

    Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

29. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta ,,PROMYK NADZIEI” w  Krajence 

Celem stowarzyszenia jest dąŜenie do powstrzymywania się od zaŜywania środków 

chemicznych tj. od picia alkoholu i zaŜywania narkotyków. 

 W kaŜdy poniedziałek o godz. 18.00 w Krajeńskim Ośrodku Kultury prowadzone są 

spotkania członków grupy AA. W 2010 roku organizowano  spotkania rocznicowe 

członków grupy AA oraz zabawy bez alkoholu (m. in. spotkania opłatkowe, spotkania z 

okazji Dnia Kobiet ). 

 W  trakcie prowadzonych spotkań Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Promyk Nadziei” 

dba o anonimowość spraw i ich  uczestników. 

 Co trzeci poniedziałek jest dniem mitingu otwartego, gdzie mogą przebywać osoby  

(rodziny, sympatycy oraz osoby pragnące zaprzestać picia alkoholu). 

 Ponadto zorganizowany został kulig noworoczny przy wspólnym ognisku  

z kiełbaskami. 

Informacje na temat działalności klubu systematycznie wywieszane  

są w gablotach informacyjnych szkół, kościołów, przychodni oraz po okolicznych wsiach. 

 Stowarzyszenie utrzymuje kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pile, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją oraz Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku stowarzyszenie liczyło 25 członków. 
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25. Komitet Organizacyjny „EURO-ECO MEETING” w Złotowie  

 Celem komitetu jest popularyzacja idei ochrony  środowiska, ekologii, 

a przede wszystkim prowadzenie edukacji ekologicznej w powiązaniu  

z działalnością kulturalną, sportowo-rekreacyjną, turystyczną, a takŜe 

współorganizowanie przedsięwzięć promujących miasto i region, w tym organizacja 

konferencji, seminariów, warsztatów itp. W 2010 roku stowarzyszenie było organizatorem 

i współorganizatorem takich przedsięwzięć jak: 

- Złotowski Bieg Zawilca, 

- imprezy sportowo – rekreacyjne i kulturalne odbywające się podczas  Euro - Eco 

Meetingu, 

   Na dzień 31 grudnia 2010 roku komitet liczył 19 członków. 

 

25. Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej „Jedynki”      

w Złotowie 

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej 

„Jedynki” w Złotowie powołało „Amatorski Teatr Miejski”, który był współfinansowany 

przez Gminę Miasto Złotów. 

 Głównym celem realizacji tego projektu było stworzenie stałej grupy teatralnej 

zrzeszającej dzieci, młodzieŜ i dorosłych o talentach aktorskich, scenograficznych, 

filmowych, fotograficznych, reŜyserskich, literackich, a takŜe stworzenie więzi 

międzypokoleniowych poprzez wspólne działania twórcze, wszechstronne rozwijanie 

róŜnorodnych zainteresowań wizualnych, zagospodarowanie wolnego czasu aktywnym 

Ŝyciem kulturalnym, poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Złotowa oraz 

stworzenie moŜliwości bezpłatnego kontaktu z teatrem Ŝywego planu dzieciom ze 

złotowskich szkół i przedszkoli. 

 W swoich działaniach Amatorski Teatr Miejski pracuje nad stworzeniem własnych, 

amatorskich scenariuszy, tworzy oryginalne scenografie, kostiumy i charakteryzacje 

akustyczne i świetlne oraz nagrywa tło dźwiękowe przedstawień. 
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 Przez ten czas członkowie ATM zdobyli spore doświadczenie tworząc zespół  

o róŜnorodnych umiejętnościach i duŜym potencjale twórczym. 

 W 2010 roku członkowie Amatorskiego Teatru Miejskiego przygotowali  

i przedstawili dwie premiery teatralne. W styczniu 2010 roku zaprezentowano widowni sztukę 

na motywach powieści K. Dickensa „Opowieści Wigilijnego Karpia”. 

 Na grudzień przygotowano przedstawienie „Malownicze Przypadki Złotowskiego 

Jelenia”, jako kontynuację cyklu „OŜywiamy Legendy Złotowskie”. 

 Oba przedstawienia cieszyły się duŜym zainteresowaniem i zdobyły pochlebne 

recenzje. Rozpoczęto równieŜ przygotowania do kolejnej premiery „Wizyta Pana Andersena”. 

Tym razem zamierzeniem autorów sztuki jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci. 

 Projekt „Amatorski Teatr Miejski” stwarza moŜliwości udziału w warsztatach 

prowadzonych przez profesjonalistów, pasjonatów róŜnych dziedzin sztuki. 

 Kolejnym projektem realizowanym dzięki współfinansowaniu przez Gminę Miasto 

Złotów był przeprowadzony w czerwcu 2010 roku otwarty konkurs plastyczny pod hasłem 

„Dzieci świata”. Na konkurs wpłynęło ok. 200 prac plastycznych z róŜnych środowisk 

powiatu złotowskiego. Prace moŜna było podziwiać podczas wernisaŜu w Złotowskim 

Centrum Aktywności Społecznej. Najlepsze z nich wybrane przez profesjonalne jury zostały 

nagrodzone. W czasie wernisaŜu uczestnicy mieli równieŜ okazję spotkać popularnego aktora 

Mieczysława Hryniewicza. 

 Dzięki dotacji pozyskanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego zrealizowano równieŜ projekt „Malownicze przypadki złotowskiego 

jelenia”. Projekt miał na celu przede wszystkim przybliŜyć dzieciom i młodzieŜy rodzimą 

historię. Poprzez szeroko zakrojone działania artystyczne i regionalne dzieci poznały piękno 

swojego regionu i miasta. 

 W ramach projektu zaproponowano dzieciom róŜnorodne działania. Uczestnicy wzięli 

udział w zajęciach plastycznych, poznali tajniki tworzenia scenografii teatralnej, rozwinęli 

swoje talenty aktorskie, piosenkarskie i taneczne. 

 W maju 2010 roku zorganizowano dla dzieci ze złotowskich szkół plenerowe 

warsztaty malarskie „Rozmyte kroplą wody”. Zdaniem uczestników było uchwycenie  
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i przedstawienie dowolną sztuką malarską piękna swojego miasta. Najpiękniejsze prace 

ozdobiły wydany na 2011 rok kalendarz. 

 Cele statutowe stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym  realizowane były poprzez: 

-  promocję twórczości dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie, 

-  edukację kulturalną i upowszechnianie kultury, 

-  promocję polskiej kultury za granicą, 

-  promocję kultury europejskiej w Polsce, 

-  promocję czytelnictwa, 

-  integrację społeczności szkolnej, 

-  inicjowanie wydarzeń artystycznych, 

- upowszechnianie wiedzy o kulturze Krajny, 

- wspieranie udziału dzieci w Ŝyciu publicznym, 

- prowadzenie działalności mającej na celu wspomaganie uczniów Szkoły Podstawowej 

Nr. 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie będących w trudnej sytuacji materialnej oraz 

wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci, 

- wspomaganie działań szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym, 

- podtrzymywanie tradycji narodowej, kultywowanie tradycji historycznych           

regionu oraz ochrona i zagospodarowanie jego zabytków itp. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku stowarzyszenie liczyło 18 członków. 

 

25. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skic. 

W 2009 roku stowarzyszenie uczestniczyło w Ŝyciu kulturalnym wsi Skic celem 

poprawy Ŝycia na wsi oraz integracji społeczeństwa wiejskiego. 

 Dnia 23 stycznia 2010 roku odbyło się na świetlicy wiejskiej spotkanie z okazji Dnia 

Seniora gdzie przy obfitym poczęstunku zorganizowanym przez członków 
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Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Skic oraz muzyce spędzono czas do późnych godzin 

nocnych. 

 Następnym bardzo miłym spotkaniem wraz z młodzieŜą wiejską był zorganizowany 

kulig dnia 6 lutego 2010 roku dogami leśnymi wokół Skica, zakończony ogniskiem  

z pieczonymi kiełbaskami. Razem w imprezie uczestniczyło 40-stu uczestników. 

 Ponadto na świetlicy wiejskiej odbył się pokaz pościeli Złotej Kolekcji Lama Gold, 

Dzień Kobiet, pokaz kosmetyków. 

 MłodzieŜ z okazji piątej rocznicy śmierci PapieŜa Jana Pawła II zorganizowała 

okolicznościową wieczornicę z udziałem księdza Proboszcza ze Sławianowa. 

 Dnia 31 lipca 2010 roku odbył się na boisku wiejskim festyn rodzinny z licznymi 

atrakcjami takimi jak: loteria fantowa, grill, zapiekanki, zabawy dla dzieci itd. Festyn 

został zakończony zabawą wiejską na świeŜym powietrzu trwającą do białego rana. 

 DoŜynki Gminy Złotów w 2010 roku odbyły się z udziałem mieszkańców wsi, którzy 

przybrali odświętny wystrój z ozdobami przypominającymi zakończenie Ŝniw. Imprezę 

uświetnił występ zespołu Boney M, kapel podwórkowych oraz solistek. 

 Zakończanie roku 2010 odbyło się wiejską zabawą sylwestrową przy suto 

zastawionych stołach. 

 Ogólna liczba członków stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 24 

osoby. 

 

26. Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturowe „VADEMECUM” w  Złotowie 

Stowarzyszenie nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

27. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Złotowie, 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 
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28. Stowarzyszenie „STREFA KULTURY” w Zakrzewie, 

Główne cele stowarzyszenia to: 

- rozwijanie i pomnaŜanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie  

i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego, 

- upowszechnienie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji 

oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieŜy i dorosłych, 

- kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru, 

- promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno- 

kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki. 

 Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na realizacje celów statutowych poprzez   

realizowanie róŜnych projektów niosących pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieŜy i 

dorosłym skupionym w amatorskich zespołach artystycznych działających w Zakrzewie. 

ZałoŜony wcześniej plan pracy był na bieŜąco aktualizowany i uszczegóławiany a takŜe 

dostosowany odpowiednio do potrzeb. 

 Dzięki zaangaŜowaniu sponsorów, środkom przyznanym na realizację wniosków przez 

Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Złotowie i Wójta Gminy 

Zakrzewo stowarzyszenie zrealizowało następujące przedsięwzięcia: 

- Zakończenie obchodów  70 rocznicy śmierci Ks. Patrona dra Bolesława Domańskiego i 

wydanie płyty Cd z uroczystości w/w rocznicy , którą wykonano w kościele 

parafialnym w Zakrzewie, Mszę o Pokój Jana Szopińskiego z udziałem 120 

wykonawców. Premiera tej płyty miała miejsce podczas trzeciego wykonania tego 

dzieła w dniu 11 listopada 2010 roku w kościele pw. Nawiedzenia NMP w ChodzieŜy. 

Stowarzyszenie Strefa Kultury od początku było współorganizatorem tego 

wydarzenia dlatego partycypowało w kosztach wydana płyty i  dodatkowo przeznaczyło  

2000 zł na zarejestrowanie koncertu. 

- III Festiwal Dziecięcych i MłodzieŜowych Zespołów Folklorystycznych  

„Z przytupem” był doskonałą okazją do spotkania pokoleń, naturalnego pokazu piękna 

tańca i folkloru róŜnych regionów naszej Ojczyzny. 
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W festiwalu wzięło udział 6 zespołów Pieśni i Tańca oraz 2 kapele, łącznie ok. 200 

uczestników oraz ok. 500 osób - publiczności. 

W organizację imprezy zaangaŜowała się większość z członków Stowarzyszenia. Panowie 

wykonywali prace fizyczne porządkując teren. Panie pomagały w kuchni przy gotowaniu 

posiłków dla uczestników i gości. Podczas samego Festiwalu członkowie Stowarzyszenia 

Strefa kultury prowadzili stoiska z ciastem i napojami oraz kiełbaskami z grilla. 

- Wakacyjny bagaŜ rozmaitości to projekt w ramach, którego Zespół pieśni i Tańca 

RODLANIE brał udział w Festiwalu Folklorystycznym „Wszystkie barwy świata”  

w Zduńskiej Woli. Jednym z elementów tego Festiwalu były Warsztaty taneczne, które 

odbyły się w Powiatowym MłodzieŜowym Domu Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej 

Woli wraz z grupami: „Zduńskowolanie” i „Sieradzanie”. W wyjeździe do Zduńskiej 

Woli uczestniczyli równieŜ członkowie Stowarzyszenia Strefa Kultury. 

- Kufer artystycznych rozmaitości to nowe przedsięwzięcie w ramach programu Polsko –

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademie Rozwoju Filantropii  

w Polsce i Fundacje Lokalna Grupa działania-Naszyjnik Północy . Efektem całego 

przedsięwzięcia były artystyczne doświadczenia oraz inspiracje do dalszego 

kreatywnego myślenia i działania, podniesienie poziomu tanecznego i śpiewaczego, 

współpraca przez następne miesiące i lata między zespołami i instytucjami kultury oraz 

większe zainteresowanie walorami turystycznymi dwóch regionów-Krajny i Kaszub. 

- V Sejmik MłodzieŜy Polskiej w Zakrzewie, odbył się w dniach 10 i 11 grudnia 2010 

roku w Zakrzewie pod hasłem „Pamięć jest tą siłą, która tworzy toŜsamość”. 

Stowarzyszenie tradycyjnie włączyło się w organizację tego Sejmiku, w którym 

uczestniczyło 120 osób. 

- Głos Rodła to bezpłatne pismo, którego współwydawcą jest Stowarzyszenie Strefa 

Kultury w Zakrzewie, wydawanego przez Tadeusza Szczyrbaka i Rodzinę Rodła  

z Wrocławia. 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i zakładami. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stowarzyszenie liczyło  25 członków. 
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25. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej w Gminie w 

Mieście Krajenka 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez opiekę nad dziećmi chorymi  

i niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami. 

W okresie sprawozdawczym działalność stowarzyszenia opierała się głównie na: 

- organizacji i prowadzeniu balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich 

rodzin i przyjaciół, 

- zorganizowanie wycieczki do Poznania i zwiedzanie Starówki, przejaŜdŜka 

wąskotorową ciuchcią „Maltanka”, spacer po ogrodzie zoologicznym, 

- przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Dziecka, 

- przygotowywanie się do świąt BoŜego Narodzenia wspólnie z dziećmi. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku stowarzyszenie liczyło  24 osoby. 

 

25. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Krzywa Wieś. 

 W okresie sprawozdawczym za 2010 rok działalność Stowarzyszenia opierała się 

głównie na: 

- zorganizowaniu imprezy dla dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji, 

- całorocznym monitorowaniu działalności wójta w odniesieniu do spraw 

dotyczących   sołectwa, 

- uroczystości z okazji otwarcia salki wiejskiej, 

- całorocznym nauczaniu języków obcych (tygodniowo ok. 6 godzin z języka 

niemieckiego i angielskiego), 

- pomocy prawnej osób wyjeŜdŜających za granicę, 

- organizowanie spotkań o charakterze integracyjnym, 

Ogólna liczba członków na dzień 31grudnia 2010 roku wynosi 56 osób. 
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25. Stowarzyszenie „VOYAGER” w Krajence 

 Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

26. Stowarzyszenie dla rozwoju wsi Stawnica i okolic blisko siebie w Stawnicy 

 W  roku kalendarzowym 2010 Stowarzyszenie odbyło cztery spotkania związane  

z organizacją ustalonych w planie Stowarzyszenia imprez oraz czynności związanych ze 

zdobywaniem informacji o moŜliwości pozyskania  środków unijnych. 

Stowarzyszenie nawiązało współpracę z fundacją Lokalna Grupa działania-Naszyjnik 

Północy. Ponadto zorganizowano „spotkanie opłatkowe”, „ Świętojanki” oraz zabawę 

sylwestrową przy współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowe w Stawnicy. 

     Na dzień 31 grudnia 2009 roku stowarzyszenie liczyło 16 członków. 

 

27. Towarzystwo Przyjaciół Śmiardowa Krajeńskiego 

 Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

28. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Malwa” 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Malwa” w Sypniewie jest organizacją bardzo 

młodą , bowiem działalność swą rozpoczęło w połowie 2010 roku. Głównym działaniem 

była realizacja projektu pt. „Moja mała ojczyzna we wspomnieniach” w ramach programu 

„Działaj Lokalnie”. 

Celem projektu było wydanie publikacji pod tym samym tytułem, zawierającym 

wspomnienie mieszkańców Sypniewa, opatrzone licznymi fotografiami. 

Ponadto zorganizowane były imprezy okolicznościowe np. „Święto pieczonego 

ziemniaka”, „Andrzejki” oraz warsztaty kulinarne związane z tradycyjnymi potrawami 

świątecznymi. 
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W związku z długotrwałym remontem  WDK w Sypniewie, gdzie stowarzyszenie ma 

swoją siedzibę działalność organizacji ograniczona była do minimum. 

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe w 2010 roku m. in. poprzez: 

- organizację imprez artystycznych i rozrywkowych, 

- organizację kursów szkoleniowych i pogadanek, 

- organizowanie konkursów, pokazów kulinarnych i degustacji, 

- wymianę doświadczeń z innymi organizacjami, 

- organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych, 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba członków stowarzyszenia liczyła 29 osób. 

 

25. Stowarzyszenie Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 Na przełomie lutego i marca roku sprawozdawczego 2010 grupa inicjatywna podjęła 

działania na rzecz utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złotowie, a takŜe 

opracowanie statutu i kompletu dokumentów oraz wyboru prezesa i zarządu. 

 W kwietniu Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w KRS, a 

ponadto uzyskał patronat naukowy, który pełnić będzie WyŜsza Szkoła Biznesu w Pile. 

 Kolejnym etapem były przygotowania do działalności ZUTW czyli pozyskiwanie osób 

prowadzących zajęcia w grupach, rozpropagowanie działalności ZUTW wśród osób 

będących na emeryturze jak równieŜ opracowanie deklaracji zgłoszenia na słuchacza 

ZUTW w Złotowie. W okresie wakacji i wrześniu przeprowadzono nabór słuchaczy na I 

rok ZUTW. 

 Ze strony organizacyjnej naleŜało opracować projekty i druki indeksów dla słuchaczy, 

prowadzić dokumentacje w formie księgi słuchaczy, opracować projekty regulaminów, 

pozyskać sale do prowadzenia zajęć, powołać Radę Programową ZUTW, podzielić 

słuchaczy na grupy zainteresowań według róŜnej tematyki, przygotować dzienniki zajęć 

oraz inną dokumentację wymaganą dla stowarzyszeń itp.. 

 Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2010/2011, która nastąpiła 8 października  

2010 roku wygłosił doc. dr Ireneusz Adamczak z WyŜszej Szkoły Biznesu w Pile 

przyjmując w poczet członków wszystkich słuchaczy. 
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 W cotygodniowych spotkaniach  Zarząd ZUTW pełni dyŜury przez członków i 

protokołuje kaŜde posiedzenie zarządu, przyjmując wnioski od słuchaczy, załatwia 

bieŜące sprawy. 

 Ponadto Stowarzyszenie ZUTW uczestniczy w koncertach i imprezach kulturalnych 

organizowanych przez ZCAS, organizuje wyjazdy słuchaczy na wczasy w Zakopanem 

(środki indywidualne słuchaczy), wyjazd do Teatru w Poznaniu,a takŜe przygotowuje 

materiały do wydania gazetki słuchacza ZUTW. 

Niewątpliwym sukcesem Stowarzyszenia ZUTW jest to, Ŝe wszystkie grupy pracują, 

mają swych  opiekunów oraz wykładowców prowadzących zajęcia, które  odbywają się 

systematycznie raz w tygodniu lub częściej. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku   ZUTW w Złotowie liczyło 160 członków. 

 

26. Stowarzyszenie Chór „Tęcza” w Zakrzewie . 

  W okresie sprawozdawczym za 2010 rok działalność Stowarzyszenia opierała się na: 

- występie  z kolędami w Wysokiej dnia  3 stycznia 2010 roku, 

- corocznym wieczorze kolęd w kościele w Zakrzewie z okazji 100 rocznicy 

urodzin ks. W. Domańskiego dnia 17 stycznia 2010 roku, 

- śpiewie chóru podczas mszy św. Wielkanocnej dnia 5 kwietnia 2010 roku, 

- śpiewie na cześć ofiar na cześć ofiar katastrofy Smoleńskiej dnia 14 kwietnia 2010 

roku, 

- uczestniczeniu w Warsztatach Chóralnych w WieŜycy k/ Szymbarku oraz śpiew 

podczas mszy św. w Kościele Franciszkanów, 

- udział i śpiew w procesji BoŜego Ciała dnia 3 czerwca 2010 roku, 

- udział w spotkaniu z Matką  Boską Radosną dnia 31.08.2010 roku, o uczestnicy     

Festiwal Maryjny w Czernicach  połączony z poświęceniem kościoła dnia 12 września 

2010 roku, 

- uroczystość odsłonięcia pomnika Pamięci Ofiar Terroru w Złotowie dnia 25 września 

2010 roku, 
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- zorganizowanie II Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej w Zakrzewie dnia16 

października 2010 roku, 

- coroczny udział chóru we mszy i koncercie Chórów w Górce Klasztornej dnia 17 

października 2010 roku, 

- udział w III „Mszy o Pokój Jana Szopińskiego” w ChodzieŜy, wykonanej na cztery 

chóry dnia 11 listopada 2010 roku, 

- kolędowanie w Pensjonacie u Państwa Kanurskich w Kujankach dnia19 grudnia 2010 

roku, 

- oprawa mszy św. W kościele parafialnym w Zakrzewie dnia 26 grudnia 2010 roku, 

- zakończenie roku 2010 spotkaniem opłatkowym dnia 29 grudnia 2010 roku. 

 W 2010 roku Chór „Tęcza” przeprowadził 46 prób i odbył 17 koncertów 

artystycznych, gościł równieŜ zaprzyjaźniony Chór „Contus Animae” z Dronobycza na 

Ukrainie. 

 Ogólna liczba członków Stowarzyszenia Chór „Tęcza” na dzień 31 grudnia 2010 

roku liczy 31 osób. 

 

25. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” w Jastrowiu  

Rok 2010 był rokiem załoŜenia Stowarzyszenia, w którym odbyły się trzy zebrania. 

Pierwsze – załoŜycielskie odbyło się w styczniu 2010 roku, drugie zwołano w celu 

dostosowania statutu Stowarzyszenia do wymogów Krajowego Rejestru Sądowego, 

kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” 

odbyło się w lipcu 2010 roku, na którym wybrano władzę stowarzyszenia, komisję 

rewizyjną, a takŜe uchwalono składkę członkowską. 

 W okresie od lipca do grudnia 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało niezbędne do 

prowadzenia działalności numery REGON oraz NIP, załoŜone zostało równieŜ konto 

bankowe oraz adres internetowy. 
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 W roku 2010 opracowany został takŜe plan pracy Stowarzyszenia, który 

przedstawiono do akceptacji członkom Stowarzyszenia na I Walnym Zebraniu w 2011 

roku. 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” na dzień 31 grudnia 2010 rok liczyła 

15 członków. 

 

26. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeźnicy Kolonii w Brzeźnicy Kolonii.  

Stowarzyszenie w 2010 roku prowadziło następujące działania: 

- praca przy realizacji projektu „Zawód reporter”, 

- organizowanie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieŜy w czasie wakacji i ferii, 

- współorganizacja festynu z Radą Sołecką 

- organizowanie Andrzejek, wieczoru sylwestrowego, Mikołajek, 

- organizowanie międzynarodowego turnieju tenisa stołowego, 

- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców przy okazji szkoleń w celu 

propagowania zdrowego trybu Ŝycia, zdrowego odŜywiania się, propagowanie sportu 

szeroko pojętego wśród mieszkańców wsi, 

- akcja profilaktyczna propagująca Ŝycie bez narkotyków i uŜywek. 

 Główne cele realizowane przez Stowarzyszenie ukierunkowane są pod kątem 

zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy w roku szkolnym przez 

organizowanie zajęć w świetlicy przy  pomocy Ośrodka Kultury w Jastrowiu, Urzędu 

Gminy i Miasta Jastrowie oraz dzięki wsparciu sponsorów dzięki, którym 

przeprowadzono akcję doŜywiania dzieci. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeźnicy Kolonii 

liczyło 19 osób. 

 

25. Stowarzyszenie „Nad Głomią” w Głomsku 

 Stowarzyszenie „Nad Głomią” zostało załoŜone w 2010 roku, którego celem jest 

integracja mieszkańców poprzez organizowanie róŜnego rodzaju imprez.   
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 W tym czasie działając niespełna rok  zorganizowało  m. in. Święto Niepodległości na 

które zaproszono „Krajniaków”, zespół pochodzący z Buczka Wielkiego jaki  przedstawił 

program patriotyczny poświęcony powstaniom Rodła. 

 Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, patriotycznej atmosferze. Po części artystycznej 

był czas na biesiadę przy kawie i ciastku, gdzie śpiewano pieśni. 

 Z uwagi na brak środków finansowych, członkowie Stowarzyszenia pokryli  koszty 

poczęstunku z własnych funduszy. 

 Ponadto Stowarzyszenie było współorganizatorem z KGW i OPS w Głomsku Mikołajek 

dla dzieci na którym przygotowano poczęstunek  i słodycze dla najmniejszych 

uczestników spotkania. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie liczyło 22 członków. 

 

26. Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom” w Złotowie. 

 W 2010 roku Stowarzyszenie „Jedynka Dzieciom” podpisała umowę z Gminą 

i Miastem Złotów na realizację zadania pt. „ Prowadzenie Zespołów Tanecznych 

i dźwiękowych wraz z Warsztatami”, w ramach którego prowadzone były następujące 

zadania: 

- zespół tańca ludowego „Mali złotowianie” w ramach zajęć zespołu tanecznego odbyły 

się warsztaty rytmiczno-umuzykalniające „Krok za krokiem”, nauka tańców 

dworskich „We Dworze”, zajęcia tańca ludowego „Z przytupem”, 

- „Fabryka dźwięków” w ramach zajęć muzycznie uzdolnione dzieci ze szkoły 

Podstawowej nr 1 rozwijały swe talenty na zajęciach  Zespołu Muzyki Dawnej 

„Prymka”, gdzie odbywały się warsztaty gry na instrumentach, ponadto zespół 

tworzył oprawę muzyczną dla widowisk teatralnych, akademii, apeli widowisk 

szkolnych i miejskich. 

 Dzieci na warsztatach muzycznych opanowały podstawy rytmiki, nauczyły się 

podstaw gry na róŜnych nietypowych przedmiotach, sami wykonywali proste instrumenty 

muzyczne, uczyły się gry na wybranych przez siebie instrumentach. 
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 Zajęcia zespołu odbywały się w cyklu warsztatów pt. „Jak w orkiestrze” – 

poznajemy instrumenty -podstawy rytmiki, wspólne granie. 

 Zespół taneczny „Mali złotowianie” wystąpił z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości”. Mali muzycy zagrali podczas Koncertu Kolęd w Szkole Podstawowej nr 

1 w Złotowie. 

 W 2010 roku podpisano umowę z Fundacją „Dzieci Niczyje” na realizację 

projektu pt.  „Internetowe ABC”, który trwał od 15 stycznia do 25 marca 2011 roku. 

Zakładane cele i rezultaty został osiągnięte poprzez: 

- atrakcyjne działania edukacyjne i kulturalne dające moŜliwość rozwijania swych 

zdolności tanecznych i rytmicznych, 

- ciekawą ofertę zagospodarowania wolnego czasu, 

- propagowanie kultury regionu poprzez zabawę i taniec, 

- poszerzanie  wiedzy historycznej o regionie. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie liczyło 22 członków. 

 

25. Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Winniczek”.  

Stowarzyszenie Miłośników przyrody „Winniczek” działa do maja 2010 roku. Z jego 

inicjatywy i dzięki staraniom członków we wsi Nowiny uroczyście obchodzono Święto 

Niepodległości , natomiast 16 listopada Stowarzyszenie gościło Zespół Regionalny 

„Krajniacy” z Buczka Wielkiego wraz z programem patriotycznym i  pieśniami Krajny, 

gdzie kultywowana jest gwara. 

 Wśród członków Stowarzyszenia czterech jest mieszkańcem Nowin. Wszyscy 

występują w pięknych  regionalnych strojach Krajeńskich. 

 Spotkanie rozpoczęła załoŜycielka zespołu Pani prof. Jowita Kęcińska – Kaczmarek 

wygłaszając chwytający za serce referat. Następnie był montaŜ słowno- muzyczny i 

wielka radość wspólnego śpiewania. 
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 Członkowie Stowarzyszenia zadbali o teksty dla słuchaczy przepełnionej po brzegi 

sali. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Dzieci z Nowin mogły poznać postaci 

wielkich Polaków Krajny i zdobytą wiedzą mogły wykazać się na  zajęciach szkolnych. 

 Ogólna liczba członków Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Winniczek”  

w Złotowie na dzień 31 grudnia 2010 roku liczy 15 osób. 

   

OCHOTNICZE STRA śE POśARNE 

W 2010 roku na terenie Powiatu Złotowskiego działały 34 jednostki Ochotniczych 

StraŜy PoŜarnych  w tym 28 typu „S”. Z  28 jednostek typu „S” , 11 włączonych jest do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego natomiast w   zakładach pracy 1. Liczba 

członków czynnych OSP to 1338 osób (w tym męŜczyzn – 1206, kobiet – 132), 

wspierających 71 i honorowych 96. Ogólna liczba członków  to 1505 osób w tym kobiet 

140. 

Wszystkie jednostki OSP zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym  

i posiadają pełną osobowość prawną. 

 Liczba kobiecych DruŜyn PoŜarniczych liczy 4 zespoły po 33 członkinie. 

 Liczba MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych liczy 17, sekcji 23, członków 203  

w tym: dziewcząt 63 i chłopców 140. 

 Wśród jednostek OSP najczęściej wyjeŜdŜających do akcji w 2010 roku,  

a naleŜących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego moŜna zaliczyć: Jastrowie  

w ilości 148 wyjazdów, Okonek 90, Krajenka 70, Lotyń 58, Zakrzewo 51, Lipka 49, 

Tarnówka 36, Święta 26, Sypniewo i Radawnica 20 oraz Blękwit 16. 

Głównymi zadaniami statutowymi Ochotniczych StraŜy PoŜarnych  

 w 2010 roku było: 

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie poŜarom oraz współdziałanie  

w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi, 

- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie poŜarów  

i innych klęsk, 
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- uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed poŜarami oraz 

przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpoŜarowej, 

- udziału w obronie cywilnej, 

- rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty  i 

sportu, 

- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej. 
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I.  STOWARZYSZENIA OGÓLNOPOLSKIE 

1. Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Złotowie, 

2. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Powiatowego w Złotowie, 

3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie  

w Złotowie, 

4. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-

Gminne w Okonku, 

5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – 

Gminne w Jastrowiu, 

6. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – 

Gminne w Krajence, 

7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne  

w Lipce, 

8. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne  

w Tarnówce 

9. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne  

w Zakrzewie, 

10.  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne  

w Złotowie, 

11.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy  

w Złotowie, 

12.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jastrowiu, 

13.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy  

w Okonku, 

14.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 1  

w Krajence, 

15.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 2 w Lipce 

Krajeńskiej, 
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16.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 3  

w Zakrzewie, 

17.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 4  

w Radawnicy, 

18.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd  Koła Nr 5  

w Tarnówce, 

19.  Zachodniopomorski Związek Sybiraków Oddział Jastrowie, 

20.  Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Złotowie, 

21.  Polski Związek Wędkarski Koło Zakładowe przy FEWB „METALPLAST”  

w Złotowie, 

22.  Polski Związek Wędkarski  Koło przy „UNIMETAL” Sp. z o. o.  w Złotowie, 

23.  Polski Związek Wędkarski Koło ‘SANDACZ” w Złotowie, 

24.  Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne w Jastrowiu, 

25.  Polski Związek Wędkarski Koło Gminne w Lipce, 

26.  Polski  Związek Wędkarski Koło Gminne „ TARNOWIA” w Tarnówce, 

27.  Polski Związek Wędkarski Koło „DELFIN” w Okonku, 

28.  Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe w Okonku, 

29.  Polski Związek Wędkarski Koło „KRAJNA” w Krajence, 

30.  Polski Związek Wędkarski Koło w Zakrzewie, 

31.  Polski Związek Wędkarski Koło przy OSM w Złotowie, 

32.  Polski Związek Wędkarski Koło „KARAŚ” w Złotowie, 

33.  Polski Związek  Wędkarski Koło „POTOK” w Lędyczku, 

34.  Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Złotowie, 

35.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Złotowie, 

36.  Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lipce , 

37.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Zakrzewie, 
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38.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotowie, 

39.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Jastrowiu, 

40.  Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Rada Powiatowa 

Złotów, 

41.  Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału w Złotowie, 

42.  Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Wielki Buczek, 

43.  Oddział Terenowy Stowarzyszenia Pacjentów „PRIMUM NON NOCERE”, 

44.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Krajence, 

45.  Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe – Uniwersytet Ludowy  

w Radawnicy, 

46.  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego Zarząd Koła 

Regionalnego w Złotowie, 

47.  Polski Związek Katolicko – Społeczny  Oddział w Jastrowiu, 

48.  Polski Klub Ekologiczny – Powiatowe Koło w Złotowie, 

49.  Związek OSP RP Zarząd Powiatowy w Złotowie, 

50.  Związek OSP RP Zarząd Miejsko – Gminny w Jastrowiu, 

51.  Związek OSP RP Zarząd Miejsko – Gminny w Krajence, 

52.  Związek OSP RP Zarząd Gminny w Lipce, 

53.  Związek OSP RP Zarząd Miejsko – Gminny w Okonku, 

54.  Związek OSP RP Zarząd Gminny w Tarnówce, 

55.  Związek OSP RP Zarząd Gminny w Zakrzewie, 

56. Związek OSP RP Zarząd Miejsko – Gminny w Złotowie. 
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Sprawozdania ze swej działalności za 2010 rok Staroście Złotowskiemu złoŜyły 

następujące stowarzyszenia ogólnopolskie: 

 
1. Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Złotów 

 Działalność Związku Inwalidów Wojennych RP w Złotowie opiera się w głównej 

mierze na potrzebach członków i wywiązywanie się z uchwał podjętych na posiedzeniach 

Zarządu oraz na zebraniach członkowskich. 

 W roku 2010 po przeanalizowaniu wniosków złoŜonych przez członków 

i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Zarząd Oddziału z Złotowie wystąpił 

z wnioskiem do Zarządu Okręgowego w Poznaniu o przyznanie zapomogi z Państwowego 

Funduszu Kombatanckiego dla pięciu członków na łączną kwotę 2.000 zł, która została 

rozpatrzona pozytywnie. 

 Dnia 20 maja 2010 roku odbyło się zebranie informacyjne Związku Inwalidów 

Wojennych RP W Złotowie, na którym uczestniczyli wiceprezes Zarządu Głównego, 

Prezes Zarządu Okręgowego w Poznaniu Tadeusz Paczek, kierownik biura Zarządu 

Okręgowego Zbigniew Góralewicz, a ponadto Przewodniczący Powiatowej Rady 

Kombatantów Tadeusz Korczak, Prezes Spółdzielni „Rolnik” w Złotowie Pan Brewka, 

przedstawiciel Urzędu Miasta Pan Kowalski oraz Starosta Złotowski Pan Mirosław 

Jaskólski. 

 Podczas spotkania członkowie Oddziału zapoznali się z dalszym planem organizacji i 

mogli podzielić się swoim zdaniem z pozostałymi uczestnikami spotkania w sprawach 

bezpośrednio ich dotyczących. 

 Wszyscy otrzymali obszerne wyjaśnienia, w jakich wydarzeniach i sytuacjach 

Ŝyciowych Zarząd Oddziału w Złotowie moŜe być im pomocny. 

 Delegacja Oddziału w Złotowie bierze zawsze czynny udział w uroczystościach 

okolicznościowych, tam gdzie była mile widziana Brać Kombatancka. 

 KaŜdy członek Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Złotowie moŜe liczyć 

na pomoc od strony Zarządu Oddziału w formie informacyjnej, doradczej, a w razie 

potrzeby takŜe i prawnej. Ponadto w Oddziale kaŜdy z członów jest odwiedzany  przez co 
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Zarząd Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Złotowie zna sytuację Ŝyciową 

swoich podopiecznych. 

 Stan ogólny członków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 40 osób. 

 

2. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Powiatowego w Złotowie 

W okresie sprawozdawczym skład zarządu nie uległ zmianie. Zarząd odbył 

7 posiedzeń podejmując 17 uchwał i 4 postanowienia, które dotyczyły m. in. organizacji 

imprez integracyjnych, przyjmowania nowych członków oraz spraw finansowych.  

Członkowie zarządu odbywali stałe dyŜury w kaŜdy poniedziałek, załatwiając bieŜące 

sprawy Koła i członków. Ponadto członkowie Zarządu Koła Powiatowego Polskiego 

Związku Niewidomych w Złotowie pracowali wielokrotnie w innych dniach tygodnia, aby 

podołać potrzebom i zadaniom. Zorganizowano 2 zebrania integracyjne dla wszystkich 

członków oraz dwa wyjazdy turystyczno – krajoznawcze. W  powyŜszych kosztach 

imprez Starostwo Powiatowe w Złotowie udzieliło  dofinansowanie w wysokości 500 zł.. 

 W 2010 roku dzięki zabiegom Zarządu członkowie Koła otrzymali w ramach 

programu unijnego pomoc z Pilskiego Banku śywności, której wartość wyniosła 

20.273,42 zł. Zarząd przeznaczył środki na drobny sprzęt rehabilitacyjny dla członków 

Koła, a takŜe wysyłał chętnych na kursy organizowane przez Okręg Wielkopolski PZN, 

pomagał w załatwieniu róŜnych spraw w instytucjach i urzędach. 

 Największym problem w działalności Koła roku 2010 było znalezienie środków 

finansowych na dalszą działalność, jednak dzięki wsparciu miejscowych sponsorów, 

Urzędu Miejskiego w Złotowie i Starostwa Powiatowego w Złotowie Koło uzyskało 

potrzebną pomoc. 

 Ogólna liczba członów na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 105 osób. 

 

3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło Miejskie  

 w Złotowie. 
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Od chwili Powiatowej Rady Kombatanckiej w Złotowie Związek Kombatantów RP 

i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Złotowie czynnie uczestniczył 

i współorganizował uroczystości państwowe, patriotyczne, lokalne oraz okolicznościowe, 

które są wyszczególnione w harmonogramie rocznym na 2010 rok, a opracowanym 

w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, Zarządem Miejskim w Złotowie oraz 

Zarządem Okręgowym w Pile. W minionym roku 2010 członkowie uczestniczyli m. in.: w 

dniu wyzwolenia Miasta Złotowa 30 stycznia 2010 roku, rocznica wyzwolenia Powiatu 

Złotowskiego w Podgajach dnia 3 lutego 2010 roku, uroczystościach związanych  

z Uchwaleniem Konstytucji 3-ego Maja-Msza św. Za Ojczyznę oraz wiec na Placu 

Paderewskiego i złoŜenie wiązanek kwiatów przy obelisku Paderewskiego, rocznica 

zakończenia II Wojny Światowej we wrześniu, udział kombatantów we Mszy św.  

Za ojczyznę w listopadzie z Okazji Odzyskania Niepodległości, Rocznica Powstania 

Warszawskiego oraz Bitwy pod Lenino. 

 Ponadto członkowie Powiatowej Rady Kombatanckiej brali udział w Targach 

Agroturystycznych w Złotowie, w DoŜynkach Powiatowych, w inauguracji roku 

szkolnego, w spotkaniach w Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz w Bibliotece Miejskiej w 

Złotowie. 

 Oprócz wymienionych zadań Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło Miejskie w Złotowie wysyła ponad 100 wniosków do Urzędu  Spraw 

Kombatantów i osób represjonowanych do Warszawy z prośbą o pomoc pienięŜną dla 

członków o najniŜszych emeryturach, które zazwyczaj są załatwiane pozytywnie.    

 Na wniosek rodziny kombatantów Związek słuŜy pomocą w załatwianiu spraw 

dotyczących przyjęcia do Klinik w Gdańsku, Bydgoszczy czy w Poznaniu. Pomoc ta 

okazuje się bardzo skuteczna szczególnie jeśli chodzi o przypadki onkologiczne.     

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku Związek Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło Miejskie w Złotowie liczył 289 członków zwyczajnych w powiecie 

oraz 378 podopiecznych w sumie 667 osób. 

 

4. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – 

Gminne w Okonku. 
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W okresie sprawozdawczym koło realizował przede wszystkim zadania statutowe. 

Przyznawano zapomogi dla najstarszych i najbardziej potrzebujących członków Koła.  

Poczynania Koła realizowane były w miarę moŜliwości finansowych. Członkowie Koła 

uczestniczą w róŜnych obchodach państwowych i lokalnych upamiętniających wydarzenia  

w historii Polski. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Koło liczyło 20 członków zwyczajnych i 43 

podopiecznych. 

 

5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – 

Gminne w Jastrowiu 

 Zarząd Koła Miejsko – Gminne Związku Kombatantów RP i BWP w Jastrowiu 

działalność swa prowadzi w świetle wytycznych Statutu Związku Kombatantów przy 

pomocy aktywu społecznego członków Koła. Środki finansowe, jakimi dysponuje Koło 

pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich, które w okresie rocznym Kombatanci  

opłacają w wysokości 48 złotych, a podopieczni w kwocie 40 złotych. Jednostką nadrzędną 

jest Zarząd Okręgowy w Pile, gdzie w sprawach finansowych nadzoruje główna księgowa, 

której  przekazywane są raporty okresowe za pierwsze półrocze i na koniec roku. 
 Ponadto Zarząd Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrowiu 

w ramach przyznawania pomocy pienięŜnej dla członków Koła. 

 W wyniku wnikliwie i przychylnie rozpatrywanych potrzeb wnioskodawców przez 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu w roku 2010, darowaną pomoc 

pienięŜną ze środków finansowych znajdujących się w dyspozycji kierownika Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych w Warszawie otrzymało 21 osób. 

 Do zadań zasadniczych wytyczonych między innymi Statutem Związku Kombatantów 

naleŜy gromadzenie i upowszechnianie materiałów historycznych zwłaszcza ze wspomnień 

kombatantów II Wojny Światowej.    

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Koło liczyło 71 członków w tym 22 kombatantów i 49 

podopiecznych. 
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6. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło Miejsko – Gminne w 

Krajence 

Stowarzyszenie nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

7. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne   

w Lipce. 

 W okresie sprawozdawczym członkowie związku tradycyjnie brali udział we 

wszystkich obchodach świąt państwowych i lokalnych. Tradycyjnie w miesiącu 

październiku i  listopadzie porządkowane były groby kombatantów. Do prac tych włącza 

się równieŜ młodzieŜ szkolna oraz dzieci i wnuki kombatantów. W miarę potrzeb i 

moŜliwości członkowie koła odwiedzają chorych członków troszcząc się o ich codzienny 

byt, dostarczają dary Ŝywnościowe i pomagają w zaopatrzeniu. Współpracują z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipce, i „CARITASEM” oraz zakładami pracy. 

Od miejscowych sponsorów Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 

1500 zł. Biuro Koła czynne jest w kaŜdy czwartek w siedzibie UG w Lipce. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku koło liczyło 58 członków i w tym 24 podopiecznych. 

 

8. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w 

Tarnówce. 

Stowarzyszenie nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

9. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła 

Gminnego w Zakrzewie 
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 Stowarzyszenie nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

10. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne  

w Złotowie 

 Związek prowadzi swoją działalność w oparciu o statut uchwalony przez Kongres. 

Jego działania ukierunkowane są na pomoc wzajemną, popularyzacje polskiego wysiłku 

zbrojnego w czasie II wojny światowej, krzewienie walki o polskość na naszym terenie 

oraz wzajemna pomoc i wsparcie swoich przedstawicieli. Związek uczestniczy w 

uroczystościach obchodach świąt państwowych i waŜnych rocznic. 

Związek opowiada się za ich organizacją oraz upowszechnianiem. Działania te są 

coraz bardziej ograniczone przede wszystkim ze względów finansowy z powodu ciągle 

malejącej ze względów biologicznych ilości członków. Natomiast budŜet Koła gminnego 

opiera się na zebranych składkach członkowskich. 

Związek realizują swoje cele poprzez działalność Zarządu Koła oraz pełnomocników 

terenowych. Za ich pośrednictwem utrzymywany jest kontakt z członkami i 

podopiecznymi. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku związek liczył 123 osoby w tym członków 

zwyczajnych 66 i członków podopiecznych 57. 

 

11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy  

w Złotowie. 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów                  

w Złotowe skupia 8 kół w tym 5 terenowych i 3 w Złotowie. W roku sprawozdawczym  

przybyło 60 członków a ubyło 98 (rezygnacja, zgony). 

Jedną z przyczyn zmniejszonego się stanu jest brak dotacji z PCPR – u na 

dofinansowanie turniejów rehabilitacyjnych. 

 W okresie sprawozdawczym organizowano  zbiorowe wyjazdy na turnusy 

rehabilitacyjne, z których skorzystało 47 członków za pełna odpłatnością, z sanatorium 
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skorzystały 4 osoby natomiast 72 członków Związku brało udział w cotygodniowych 

turnusach w Mielnie. 

 Ponadto Związek wydaje zaświadczenia na ulgowe przejazdy kolejowe, których 

w roku 2010 wydano w ilości 100 sztuk dla członków i niezrzeszonych emerytów i 

rencistów. 

 W prasie ukazało się pięć artykułów i trzy wywiady członków Związku oraz trzy 

wywiady do telewizji. 

 W Kołach miejskich i terenowych działały zespoły artystyczne, które wielokrotnie 

występowały na róŜnych imprezach i przeglądzie dokonań artystycznych ludzi II wieku. 

Zarząd Związku odbył wiele spotkań z seniorami, inwalidami z róŜnych okazji m. in. 

„Dnia Matki”, „Dnia kobiet”, „Światowy dzień inwalidy” – w ramach, którego  

zorganizowano 6 spotkań z udziałem 246 członków. 

 Na zakończenie roku 2010 odbyły się spotkania opłatkowe. Priorytetem działania jest 

udzielanie wsparcia osobom starszym poprzez odwiedzanie ich w miejscu zamieszkania, 

pomocy w dojściu na róŜne spotkania integracyjno-kulturalne organizowane przez 

Związek. 

 Zarząd udzielił 69 zapomóg z własnych składek członkowskich na łączną kwotę 2558 

zł. Zapomogi pienięŜne otrzymała tylko 1 osoba, poniewaŜ próg dochodów jest bardzo 

niski przez co mało osób kwalifikuje się do otrzymania zapomogi finansowej. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Rejonowy w Złotowie liczył 942 członków. 

 

12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jastrowiu 

W okresie sprawozdawczym członkowie koła uczestniczyli w wielu spotkaniach, 

imprezach kulturalno – rozrywkowych ,wyjazdach,   m. in. w: 

- Dniu Babci i Dziadka w Jastrowiu, 

- Dniu Kobiet, 

- Światowym Dniu Inwalidy w Jastrowiu, 
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- Pielgrzymce do Warszawy (szlakiem Karola Wojtyły), 

- festynie wiejskim w Samborsku, gdzie zespół „Kalinki” występował publicznie, 

- spotkanie z okazji 20-lecia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 

- wycieczce do Łowicza, Wadowic i Nieborowa, 

- festynie na rzecz powodzian 

- uczestnictwie w prezentacjach dorobku artystycznego Ludzi III Wieku w Pile,   

- spotkaniu opłatkowym, 

- zabawie sylwestrowej. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku ogólna liczba członków Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów wyniosła 138 osób. 

 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy  

w Okonku. 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła  

Nr 1 w Krajence. 

Stowarzyszenie w 2010 roku prowadziło następujące działania: 

- spotkanie karnawałowe w którym uczestniczyło 91 osób dnia 7 lutego 2010 

roku, 

- spotkanie członków koła dnia 6 maja 2010(56 osób) i 27 maja 2010 roku(62 

osoby), 

- zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Mielna, 

- udział w uroczystej sesji z okazji 590-lecia nadania praw miejskich dla 

Krajenki, 

- zorganizowanie wycieczki rowerowej połączonej z piknikiem, 
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- spotkanie integracyjne przy kawie i muzyce dnia 27 lipca 2010 roku, 

- wyjazd na wycieczkę do Trójmiasta dnia 6-8 sierpnia 2010 roku, 

- uroczysty Dzień Seniora z udziałem delegacji z pięciu kół dnia 10 listopada 

2010 roku, 

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Koła. 

 Sposobem realizacji celów statutowych jest uczestniczenie w Ŝyciu społecznym 

poprzez organizowanie Ŝycia kulturalnego członkom Koła. 

Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 116 osób. 

 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 2  

w Lipce Krajeńskiej. 

Zarząd koła w okresie sprawozdawczym zwoływał raz w miesiącu posiedzenie, na 

którym rozliczane były składki członkowskie oraz wydatki związane z organizacją 

imprez okolicznościowych. Organizowane były obchody: „Dnia Babci i Dziadka”, 

„Dzień Kobiet”, „Dzień Matki”, „Światowy Dzień Inwalidy”, „Dzień Seniora”. Przy 

Kole emerytów istnieje zespół śpiewaczy „Lipczanki”, który występuje na imprezach 

organizowanych przez Koło emerytów, a takŜe przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipce, 

święcie wsi krajeńskiej, festynie letnim, przeglądach zespołów śpiewaczych i  kapel 

ludowych. Zespół śpiewaczy „Lipczanki” spotyka się z innymi zespołami jak „Wrzos” z  

Zakrzewa, „Słowinki” z Debrzna, „Złote Buki” z Buczka Wielkiego i wspólnie wyjeŜdŜa 

na warsztaty muzyczne m. in. do Kotliny Kłodzkiej, gdzie oprócz śpiewu  dykcji i emisji 

głosu zwiedza i poznaje walory krajoznawcze i turystyczne. 

Ponadto emeryci i renciści biorą udział w uroczystościach obchodów świąt 

państwowych, a mianowicie 1 września złoŜenie kwiatów pod pomnikiem za ofiary 

poległe w czasie II wojny światowej i udział we mszy świętej w intencji ojczyzny. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku koło liczyło 58 osób. 

 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 3  

w Zakrzewie. 
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Koło nr 3 Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zakrzewie w roku sprawozdawczym 

działało zgodnie z opracowanym programem działania na 2010 rok i przyjętym 

regulaminem statutowym. 

W omawianym roku odbyły się następujące spotkania: 

- wycieczki turystyczne dla członków m. in. Do Lichenia, Warszawy, Kołobrzegu, 

   Sudety, Kotliny Kłodzkiej 

-  pikniki w terenie, 

-  spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, 

-  spotkanie z okazji „Dnia Seniora”,   

-  spotkanie z okazji „Dnia Inwalidy”, 

-  spotkanie noworoczne z zabawą. 

 Ponadto wywodzący się z członków koła zespół śpiewaczy „WRZOS”, składający się 

z 23 osób występował na 5 róŜnych imprezach okolicznościowych. Zespół uczestniczył  

w warsztatach śpiewaczych w Szczytnicku k/ Szczytna. 

W 2010 roku Zarząd odbył 12 posiedzeń, na których omawiano sprawy dotyczące 

Koła takich jak organizowanie wycieczek, pikników, spotkań itp. Dzięki  składkom  

członkowskim  opłaconych w 100% za miniony rok Zarząd przeznaczył część z wpływów 

na paczki Ŝywnościowe dla dwudziestu inwalidów o wartości 400 zł kaŜda. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku koło liczyło 132 osoby. 

 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła  

Nr 4 w Radawnicy. 

W okresie sprawozdawczym koło realizowało swojej cele statutowe zgodnie 

z przyjętym planem pracy i  Koło prowadzi kasę pogrzebową, współpracuje 

z samorządem Gminy Złotów,  Uniwersytetem Ludowym w Radawnicy oraz Biblioteką 

Publiczną w Radawnicy, w której organizowane jest Ŝycie kulturalne członków Koła. 

  W 2010 roku zorganizowano następujące imprezy okolicznościowe oraz wycieczki: 
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- Dzień Babci i Dziadka, połączony z zabawa karnawałową w sali Uniwersytetu 

Ludowego w Radawnicy na które zaproszono inne delegacje z kół pobliskiego Złotowa, 

Zakrzewa, Krajenki, Tarnówki i Lipki, 

- Dzień Kobiet podczas, którego Przewodniczący wręczył dwa dyplomy uznania dla 

pani Marianny KuŜba i Haliny Brzązała od Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie, 

- wycieczkę do Teatru Muzycznego w Poznaniu na operetkę „Zemsta Nietoperza” 

- wycieczka na Kaszuby i zwiedzanie Kalwiarni w Wielu, skansenu we Wdzydzach 

Kiszewskich oraz Szymbarku, 

- obchody „Dnia Inwalidy”, 

- spotkanie z okazji „Dnia Matki” przy grillu na placu przy O.S.P. w Radawnicy. 

- Wspólne powitanie lata w Kole, 

- pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu połączone ze zwiedzaniem 

Gniezna, 

- wyjazd nad morze do miejscowości Kołobrzeg, 

- uroczysty „Dzień Seniora” połączony z Jubileuszem 35-lecia Koła i 30 lecia pracy 

Przewodniczącego Koła-Pana Antoniego Russ, 

- wyjazd do Opery Nowa w Bydgoszczy na operetkę „Baron cygański” 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku koło liczyło 67 członków. 

  

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Nr 5  

w Tarnówce. 

W okresie sprawozdawczym Koło realizowało swoje cele statutowe zgodnie  

z przyjętym planem pracy na 2010 rok. 

W omawianym roku Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła  

nr 5 w Tarnówce realizował następujące zadania: 

- spotkanie Noworoczne, 

- zebranie ogólne, 



 - 58 - 

- spotkanie z okazji 8 Marca, 

- spotkanie wielkanocne, 

- „Majówka”- powitanie lata i Dzień Matki, 

- „Dzień Inwalidy” -spotkanie ogólne, 

- wyjazd nad morze, 

- wycieczka krajoznawcza, 

- wieczorek taneczny, 

- obchody „Dnia Seniora”, 

- wycieczka do Zakopanego, 

- zebranie zamykające rok 2010 i podsumowanie pracy Zarządu Koła. 

 Praca na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła nr 

5 w Tarnówce jest pracą społeczną, wymagająca duŜego zaangaŜowania wielu ludzi, 

dzięki którym uczestnicy wycieczek oraz spotkań widzieli  miejsca dotychczas nieznane. 

Środki na organizację m. in. turnusów są niewystarczające, poniewaŜ budŜet stanowi 

zaledwie 50% składek członkowskich co jest największym problem w  działalności  

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  i Inwalidów Zarząd Koła nr 5 w Tarnówce. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku ogólna liczba członków Koła wynosi 136 osób. 

 

1. Zachodniopomorski Związek Sybiraków Oddział Jastrowie. 

 Zachodniopomorski Związek Sybiraków w 2010 roku realizował cele statutowe 

zgodnie z załoŜeniami i wymogami statutowymi. 

 W omawianym roku sprawozdawczym  odbyły się planowane posiedzenia Zarządu 

zazwyczaj raz na kwartał lub częściej, w zaleŜności od potrzeb. 

 Ponadto członkowie brali udział w uroczystościach państwowych organizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Złotowie jak równieŜ w uroczystościach pogrzebowych 

członków Związku Sybiraków Oddział w Jastrowiu. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba członków Związku wyniosła 24 osoby. 
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2. Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Złotowie. 

W roku sprawozdawczym Zarząd Koła odbył szereg spotkań o poszerzony skład  

aktyw Koła. Zarząd podjął szereg uchwał porządkujących działalność Koła, nakreślając 

kierunki działania na  przyszłość. 

Ponadto Zarząd zatwierdził roczny plan pracy, uzupełniając go o aktualne zdarzenia  

i potrzeby. 

Zebrania Zarządu jest zawsze protokołowane przez sekretarza Koła co stanowi istotny 

dokument z jego działalności. 

W omawianym okresie wykonano szereg czynów o charakterze społecznym przez 

członków Koła jednak większość wniosła ekwiwalent pienięŜny w wysokości 6 zł za dwie 

roboczogodziny, co zasiliło budŜet Koła, który przeznaczono na działalność statutową. 

Ponadto członkowie uczestniczyli w ramach akcji sprzątania brzegu jeziora Miejskiego 

i częściowo Zalewskiego, dodatkowo zostały przygotowane stanowiska wędkarskie na 

Zawody o Puchar Ziemi Złotowskiej w ramach Euro Eco Meeting. 

Aktyw Koła oraz kapitanat sportowy brał czynny udział przy organizacji  

i prowadzeniu w/w zawodów. 

 Dzięki zaangaŜowaniu członków Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Miejskie 

w Złotowie i wsparciu sponsorów zawody wędkarskie odbyły się na odpowiednio 

wysokim poziomie. 

 Sposobem realizacji celów statutowych jest współpraca z organizacjami i instytucjami 

proekologicznymi, upowszechnianie sortu wędkarskiego, organizowanie rekreacyjnych 

imprez wędkarskich, popularyzacja  idei wędkarstwa i działalność PZW wśród dzieci 

i młodzieŜy oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie, dbanie 

o wody, prowadzenie gospodarki rybackiej i wędkarskiej, pozyskiwanie środków 

słuŜących do realizacji celów Związku. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 ogólna liczba członków wyniosła 194 osoby. 
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3. Polski Związek Wędkarki Koło Zakładowe przy FEWB „METALPLAST”  

w Złotowie. 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

4. Polski Związek Wędkarski Koło przy „UNIMETAL” Sp. z o.o.  

w Złotowie 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

5. Polski Związek Wędkarski Koło „SANDACZ” w Złotowie  

 Koło P.Z.W. „Sandacz” w Złotowie działa w strukturze Nadnoteckiego Okręgu 

Pilskiego Związku Wędkarskiego w Pile. 

 Działalność Koła ”Sandacz” w 2010 roku polegała na prowadzeniu Sportowego 

Połowu Ryb jak równieŜ dalece pojętej ochronie wód w rejonie działania Koła PZW. 

 Do jednych z waŜniejszych zadań Koła naleŜy współpraca z młodzieŜą w zakresie 

sportu i rekreacji oraz ochrona środowiska. 

 W 2010 roku Koło „Sandacz” przeprowadziło 9 zawodów wędkarskich o Mistrzostwo 

Koła „Sandacz”,a ponadto druŜyna z Koła PZW „Sandacz” brała udział w Zawodach 

o Mistrzostwo Starosty Złotowskiego i Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu 

Złotowskiego. 

 Ponadto naleŜy zaznaczyć, Ŝe Koło „Sandacz” posiada zagospodarowaną Stajnię 

Wędkarską przy jeziorze patronackim w Śmiardowie w celach rekreacyjno-sportowych. 

 W 2010 roku Koło PZW „Sandacz” dokonało zarybień jeziora Patronackiego na kwotę 

około 5 tysięcy złotych. 

 Sposobem realizacji celów statutowych jest prowadzenia zarybień jeziora 

Patronackiego zgodnie z operatem wodno-prawnym, a takŜe realizacja przyjętych 

programów działania przez Walne Zebranie Członków Koła „Sandacz”. 

 W roku 2010 stan liczby Koła PZW „Sandacz” na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 

324 członków. 

 

6. Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne w Jastrowiu. 
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W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła odbył 19 posiedzeń w tym 12 posiedzeń 

roboczych i siedem nadzwyczajnych. 

 W 2010 roku zorganizowano 8 zawodów w których łącznie wzięły udział 134 osoby 

naleŜące do Koła. 

 Ponadto zorganizowano XX otwarte zawody z okazji Dnia Dziecka do lat 13,  

w którym uczestniczyło 138 dzieci łącznie z opiekunami i ich rodzinami było ok. 450 

osób. 

 Dodatkowo realizowano zarybianie wód narybkiem róŜnych gatunków w ilości 360 kg 

na kwotę 6829,20 zł. 

 Podjęto akcję czystości wód, która trwała przez 2 miesiące pod hasłem ”Tydzień 

czystości wód” jak równieŜ cało rocznie zbierano nieczystości pozostawione przez ludzi  

w obrębie jeziora, których objętość wyniosła 10m3. 

 Członkowie w pracach na rzecz Koła przepracowali łącznie 1290 godzin. 

 Koło prowadzi szkolenia i egzaminy na kartę wędkarską, a ponadto współpracuje 

z młodzieŜą szkół podstawowych i gimnazjów organizując m. in. Turniej Wiedzy 

Ekologicznej 

 W celu eliminacji nielegalnego połowu ryb Koło współpracuje z Policją, StraŜą 

Rybacką i Nadleśnictwem Jastrowie. 

 Koło realizowało zadania przyjęte na rok 2010 w zakresie drobnych napraw obrębu 

parkingów leśnych, wiat i utrzymania szeroko pojętej czystości, wykonywania stanowisk 

wędkarskich, zwiększanie liczebności młodzieŜy startującej w zawodach , remoncie domu 

wędkarskiego. 

 Sposobem realizacji celów statutowych przez Koło jest upowszechnianie wędkarstwa 

jako sportu, prowadzenie gospodarki zarybieniowej, dbałość o czystość wód, dróg 

dojazdowych, urządzeń wędkarskich, utrzymywanie współpracy m. in. Ze StraŜą Rybacką 

itd 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba członków Koła wyniosła 405. 

  

7. Polski Związek Wędkarski Koło Gminne w Lipce. 
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W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła zgodnie z przyjętym planem pracy odbył 11 

posiedzeń, których tematem było omówienie sprawozdawczości za rok 2010, 

sporządzenie preliminarza budŜetowego, przygotowanie planu pracy na rok 2011, 

organizacja akcji sprzątania łowiska, przygotowanie i organizacja zawodów wędkarskich, 

przygotowanie festynu rodzinnego oraz inne prace organizacyjne. 

W zakresie sportu i rekreacji ogółem odbyło się 7 tur towarzyskich zawodów w tym 6 

spławikowych oraz jedno spinningowe,  w których łącznie uczestniczyły 134 osoby. 

Pierwsze zwody odbyły się 1 maja 2010 roku nad Zalewem w Stołuńsku, gdzie 

rywalizowało 16 zawodników. 

Drugie zawody w których wzięło udział 10 zawodników odbyły się 23 maja 2010 roku 

w Lipce-Debrzno. 

Kolejne zawody to równieŜ zawody spławikowe na Stołuńsko w dniu 8 sierpnia 2010 

roku o puchar Prezesa Koła w których startowało 9 zawodników. 

 Czwarta rywalizacja w dniu 28 sierpnia 2010 roku, w którym brało udział 10 

zawodników zostało zakończone festynem rodzinnym.   

 Piąte zawody to rewizyta w Debrznie i rywalizacja na miejscowym łowisku w dniu 17 

października 2010 roku, w których brało udział 10 zawodników. 

 Szóste zawody  odbyły się 24 października na Zalewie w Stołuńsku, a brało w nich 

udział 9 zawodników. 

 Dodatkowo w dniu 7 listopada 2010 roku rozegrano spiningowe zawody wędkarskie, 

w których wzięło udział 10 zawodników. 

 Zarząd Koła zorganizował kilkakrotnie akcję sprzątania łowiska w Stoluńsku, 

a ponadto członkowie ścisłego Zarządu oraz kilkoro członków Koła uczestniczyło w 

pracach wykonania nowej nawierzchni z płytek chodnikowych otrzymanych z Urzędu 

Gminy Lipka dzięki którym umocniono brzeg placu bezpośrednio przylegający do 

zbiornika. 

 Na wiosek złoŜony przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” 

w Lipce do konkursu ogłoszonego przez Fundację Lokalna Grupa Działania Naszyjnik 
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Północy w ramach programu „Działaj lokalnie” udało się pozyskać środki w wysokości 

3500 zł na projekt, który zakładał m. in.  budowę wiaty z miejscem na ognisko. 

 Swój udział w projekcie miało równieŜ PZW Koło Gminne w Lipce, które wkładem 

własnym bezgotówkowym na kwotę 5 734 zł  składały się prace członków Koła oraz 

Stowarzyszenia „Tilia”, a takŜe pomoc materialna uzyskana  z  Urzędu Gminy oraz 

Sołectwa Lipka na łączna kwotę 2004 zł. 

 W zakresie ochrony wód nie odnotowano Ŝadnej sprawy karnej dotyczącej 

amatorskiego połowu ryb. 

 Liczne doniesienia od gospodarzy innych łowisk, straŜy leśnej, harcerzy i osób 

postronnych wypoczywających nad wodami świadczą o ciągłym zaśmiecaniu brzegów 

przez wędkarzy. Stowarzyszenie PZW Koło Gminne Lipka apeluje o większą dbałość i 

czystość nad naszymi wodami. 

 W dniu 1 kwietnia 2010 roku zarybiono zbiornik zaporowy w Stołyniu. Wpuszczono 

do wody 540 sztuk narybku jazia. Ogólna wartość wpuszczonych ryb to kwota 228,96 zł. 

 W dniu 2 listopada 2010 roku zarybiono Stołyń, kroczkiem lina w ilości 20 kg  

o wartości 247,20 zł jak równieŜ szczupakiem w ilości 20 kg o wartości 453,20 zł. Łączna 

wartość zarybień to kwota 926,36 zł 

 Przeprowadzono takŜe konkurs plastyczny „Czyste wody zdrowe ryby”, gdzie prace 

konkursowe przesyłane były bezpośrednio do Zarządu Okręgu. 

 Ponadto Zarząd zorganizował dwa festyny w których uczestniczyło łącznie ok. 190 

osób. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Koło liczyło 83 członków. 

 

8. Polski Związek Wędkarski Zarząd Koło Gminne „TARNOWIA”  

w Tarnówce. 

W okresie sprawozdawczym Koło realizowało swojej cele statutowe zgodnie z przyjętym 

planem pracy na 2010 rok. 

 W omawianym roku Polski Związek Wędkarski Zarząd Koło Gminne   „Tarnowia”  

w Tarnówce  realizował następujące zadania: 
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- zorganizowanie zawodów wędkarskich, 

- zorganizowanie „Dnia dziecka”, 

- podjęcie akcji sprzątania linii brzegowej rzeki Gwdy, 

- opieka nad parkingami leśnymi(remonty i sprzątanie) 

Ogólna liczba członków Koła na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 124 osoby. 

 

 

1. Polski Związek Wędkarski  Koło „DELFIN” w Okonku.  

Proporcjonalnie do roku 2009 liczba członków Koła „Delfin” w 2010 roku zmalała 

o 139 osób. 

Główną przyczyną był brak porozumienia z Okręgiem Koszalińskim oraz przetarg 

dotyczący jeziora Kacko w Pniewo jaki odbył się dopiero 1 czerwca 2010 roku, a który 

wygrał Zarząd Okręgu PZW Piła na kolejne 20 lat. 

Koło „Delfin” będzie sprawowało opiekę tegoŜ jeziora pod względem zarybiania 

i utrzymywania czystości wzdłuŜ linii brzegowej. 

 W 2010 roku Zarząd Koła „Delfin” zorganizował 10 zawodów wędkarskich w tym 6 

spławikowych, 2 spławikowo-towarzyskie, mistrzostwa spławikowe, mistrzostwa 

spinningowe oraz 1 zawody podlodowe. 

 Ponadto zorganizowano festyn rodzinny w którym uczestniczyło 130 osób w tym 

rodziny z dziećmi. 

 W 2010 roku odbyło się zarybianie jezior: 

- Bata -20 kg szczupaka, 

- Borowe -50 kg szczupaka, 

- Bąk-30 kg karpia, 20 kg lina, karaś 20 kg, 

- Kacko-30 kg lina, 50 kg karaś, 30 kg szczupak, 

- Zimne- 30 kg lin, 50 kg karaś, 30 kg szczupak, 

- Porowe-50 kg karp, 30 kg lin, 30 kg karaś, 

Zarybień na w/w jeziorach dokonano na ogólną kwotę 6610,80 zł. 
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Uchwałą Głównego Zarządu PZW wyróŜniono Srebrną odznaką za zasługi dla 

wędkarstwa członka Koła Pana Waldemara Stadnik oraz wręczono dyplomy uznań dla 

kilku innych aktywnych członków Koła . 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Koło liczyło 376 członków. 

 

1. Polski Związek Wędkarski Koło Terenowe w Okonku. 

Koło nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi nadzoru. 

 

2. Polski Związek Wędkarski Koła „KRAJNA” w Krajence.  

 W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 5 posiedzeń na którym ustalony porządek 

wynikał z realizacji planu i programu działania oraz na podstawie uchwał i wniosków 

z Walnego Zebrania Członów, a takŜe bieŜących spraw z działalności Koła 2010 roku. 

 Do waŜniejszych tematów, które omówiono zaliczyć moŜna: 

- realizacje uchwał i wniosków przyjętych w 2010 roku, 

- omówienie czynów społecznych przy rzece Głomia oraz ochrona środowiska na rzece 

patronackiej, 

- utrzymanie porządku na parkingu przydzielonym przez Nadleśnictwo Lipka, 

- realizacja zawodów wędkarskich w 2010 roku, 

- realizacja przyjętego preliminarza wpływów oraz wydatków w 2010 roku, 

- ocena działalności Koła pod względem członkowskim jak równieŜ finansowym w 

2010 roku, 

- nawiązanie współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta Krajenka, 

- renowacja starej oraz próba pozyskania nowej gabloty, 

- wstępne omówienie obchodów 60-ątej rocznicy Koła, 

- rozwaŜania nad sposobami zachęcania młodych adeptów i podjęcie kroków w tym 

kierunku. 
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 W opracowanym harmonogramie działalności sportowo-rekreacyjnej na rok 2010 

Koło PZW „Krajna” w Krajence zorganizowało 5 zawodów zaliczanych do Grand Prix. 

Ponadto zorganizowane zostały zawody z okazji Dnia Dziecka, które od lat cieszą się 

duŜym zainteresowaniem społecznym oraz zawody z okazji Festiwalu Piosenki 

Czerwonokrzyskiej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. 

Dodatkowo w planie ujęto druŜyny w zawodach o Puchar Przewodniczącego Rady 

Powiatu Złotowskiego. 

Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2010 rok wyniosła 131 członków. 

 

1. Polski Związek Wędkarski Koło  w Zakrzewie. 

 W 2010 roku Koło realizowało cele statutowe poprzez prowadzenie ewidencji 

członków PZW Zakrzewo, sprzedaŜ znaczków wędkarskich oraz organizację egzaminów 

na kartę wędkarską. 

W okresie sprawozdawczym Koło rozpoczęło sezon  m. in.: 

- akcją sprzątania jeziora Łączyn, 

- zawody o tytuł Mistrza Koła, 

- wyjazdem druŜyny Koła na zawody Strefy Złotowskiej oraz zawody o Puchar 

Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Koło liczyło 148 członków. 

 

1. Polski Związek Wędkarski Zarząd Koła przy OSM w Złotowie. 

Koło nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi nadzoru. 

 

2. Polski Związek Wędkarski Koło „KARA Ś” w Złotowie. 

 Celem związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 

wędkarskiego, uŜytkowanie i ochrona wód oraz działanie na rzecz ochrony przyrody 

i kształtowanie etyki wędkarskiej. 
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 Koło w okresie sprawozdawczym organizowało zawody sportowe  

w wędkarstwie, edukację ekologiczną, akcję czystości nad wodą, egzaminy na kartę 

wędkarską, szkolenia młodzieŜy w zakresie wędkarstwa, zarybianie wód narybkiem, 

organizowanie i umoŜliwianie wędkowania. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Koło liczyło 188 członków. 

 

3. Polski Związek Wędkarski Koło „POTOK” w L ędyczku. 

Koło nie przedłoŜyło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi nadzoru. 

 

4. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału  w Złotowie 

Stowarzyszenie w 2010 roku było organizatorem i współorganizatorem licznych 

spotkań, konkursów oraz zajęć terenowych w tym  m. in. I edycji Konkursu Wiedzy 

Przyrodniczej, „Światowego Dnia Wody” w ramach, którego omówione zostały załoŜenia 

ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „Zaadoptujmy rzekę”. ZałoŜeniem spotkania 

było wypracowanie dokumentu określającego formę i  zakres współpracy w zakresie 

ochrony rzeki oraz uświadamiania o jej roli dla naszego Ŝycia. 

 Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano Festiwal Nauki podczas, którego 

nauczycielki przyrody i chemii przeprowadziły cykl lekcji poświęconych znaczeniu wody  

w przyrodzie i Ŝyciu człowieka. 

 Kolejnym z etapów było podpisanie Paktu dla rzeki Głomi czyli porozumienia 

w sprawie działań na rzecz złotowskiego odcinka Głomi. Spotkanie uprzyjemniła 

wystawa fotografii p. Jerzego Zycha, prezentująca faunę ekosystemu Głomi. 

 Ponadto na terenie rezerwatu przyrody „Uroczysko Jary” w Nadleśnictwie Lipka 

odbyły się zajęcia terenowe pod hasłem „Uroki rezerwatu przyrody Uroczysko Jary”, 

gdzie uczestnicy zajęć poznali historie utworzenia rezerwatu przyrody „Uroczysko Jary”, 

ekosystemy napotkane na trasie oraz charakterystyczne rośliny i zwierzęta. 

 Tradycyjnie na początku lipca 2010 roku w ramach Euro Eco Meetingu odbyło się 

seminarium naukowe pod hasłem „Znaczenie produktów pszczelniczych dla zdrowia 

człowieka” w ramach którego przygotowano plansze tytułowe. 
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 Kolejne spotkanie szkoleniowe odbyło się w Złotowskim Centrum Aktywności 

Społecznej pod hasłem „50 lat Złotowskiej LOP-udział społeczeństwa w ochronie 

przyrody”. 

 Stałe punkty działalności stowarzyszenia to: 

- opieka i poradnictwo dla opiekunów szkolnych kół LOP, 

- przygotowanie i dostarczenie dla szkolnych kół LOP materiałów przydatnych w 

działalności, przekazywanych od ZO LOP Piła i od nadleśnictw, w tym czasopisma: 

„Przyroda Polska”, przekazywanie komunikatów o konkursach, 

- coroczny udział w akcji „Sprzątanie Świata”, 

- obserwacje i dokumentowanie przyrody Złotowszczyzny, 

- udostępnianie materiałów o przyrodzie osobom i instytucjom zainteresowanym, w tym 

do róŜnych publikacji, 

- współpraca z władzami samorządowymi i konsultacje w sprawach przyrody. 

Sposobem realizacji działań statutowych ZO LOP Złotów jest organizowanie spotkań 

szkoleniowych z prezentacją wybranych zagadnień, spotkań terenowych, konkursów, 

wystaw pokonkursowych, udziału w akcjach ogólnopolskich, obserwowanie i 

dokumentowanie przyrody oraz udostępnianie zebranych materiałów. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Koło liczyło 176 członków w tym młodzieŜ 155 

i dorośli 21. 

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Złotowie. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Złotowie jest Stowarzyszeniem 

pozarządowym, prowadzącym działalność poŜytku publicznego, jednostką Zarządu 

Głównego głównego, oddziałem Zarządu Okręgowego w Poznaniu, zarejestrowanym 

przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. 

 Działalność Towarzystwa oparta jest na obowiązujących w RP przepisach prawa 

krajowego i międzynarodowego, a w szczególności na postanowieniach zawartych  

w Konwencji o Prawach dziecka. Towarzystwo koordynuje działalność podstawowych 
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jednostek organizacyjnych TPD na terenie miasta Złotowa. W ramach działania TPD 

funkcjonuje 12 kół TPD przy następujących placówkach: Przedszkolu nr 1,2,3,4, w 

Złotowie, SP nr 1,2 w Złotowie, Gimnazjum nr 2 w Złotowie, ZSS nr 1 w Złotowie, I LO 

w Złotowie, ZSEM w Złotowie, ZSE w Złotowie oraz OPP w Złotowie. 

 Koła te skupiają ogółem około 2300 członków indywidualnych, gdzie większość 

stanowią rodzice i dzieci uczęszczające  do poszczególnych placówek. 

 Towarzystwo Przyjaciół dzieci kontynuuje piękne tradycje słuŜenia społeczeństwu  

i niesienia pomocy poszkodowanym dzieciom, współtworzy nowoczesne oblicze 

organizacji pozarządowej i podejmuje nowe zadania w charakterze społecznego rzecznika 

praw dziecka. UwraŜliwia społeczeństwo i władze lokalne na potrzeby, zagroŜenia i 

krzywdy dzieci. Walczy o naleŜne im prawo dotyczące sprawiedliwego, równego  

traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka, tolerancji, szacunku do 

drugiego człowieka, jego pracy i poglądów. 

 Realizując róŜnorodne programy prorodzinne działacze tepedowscy-rzecznicy 

interesów dziecka wielką wagę przywiązują do podejmowania inspiratorskich działań, 

w wyniku których powstają nowe formy i rozwiązania uzupełniające państwowy system 

opieki i wychowania. Uczestniczą w tworzeniu lokalnych strategii oraz programów 

pomocy dzieciom i rodzinie. 

 W minionym 2010 roku Zarząd Miejski Towarzystwa przyjaciół Dzieci zrealizował 

następujące programy: 

- „Świetlice socjoterapeutyczne”: Przystań , Oaza, Wesołe Urwisy, Sportowcy, 

- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej, 

- Wielkanoc dla wychowanków świetlic, 

- warsztaty makramy dla dzieci i młodzieŜy, 

- dwa konkursy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

- Półkolonie letnie, 

- kolonie wypoczynkowo- terapeutyczne na Słowacji, 

- zimowy turniej piłki halowej, 

- Sejmik dziecięcy-projekt ogólnopolski”Z podwórka do parlamentu”, 

- Rzecznictwo, ochrona i monitoring Praw Dziecka-projekt ogólnopolski. 
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  W ramach swojej działalności TPD w Złotowie prowadzi cztery świetlice 

socjoterapeutyczne dla 120 podopiecznych, w których pracują doświadczeni pedagodzy, 

terapeuci i wolontariusze. 

 Od wielu lat TPD w Złotowie jest organizatorem wypoczynku letniego i 

zimowego. Tradycyjną formą wypoczynku są organizowane od wielu lat pół kolonie o 

profilu logopedyczno -profilaktycznym.                                         

 Koszt pobytu na półkolonii w minionym roku wyniósł 13zł za osobodzień. Na 

półkolonię przyjmowane były dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, których 

pobyt opłacany był przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz dzieci rodziców pracujących, 

którzy ponosili koszty wyŜywienia. 

 Zorganizowano wiele wycieczek między innymi nad jezioro Piaskowe, Zaleskie 

do zielonej szkoły w Nadleśnictwie oraz ciekawe zajęcia rekreacyjno-sportowe. 

 Ponadto zorganizowano jednodniowe wycieczki do Osieka, Szymborka, Wdzydz 

Kiszewskich, Torunia i Poznania. 

 Po raz siódmy zorganizowano kolonię wypoczynkowo- profilaktyczną w Spiskiej 

Nowej Wsi na Słowacji. W wyprawie wzięło udział 48 uczestników. 

 Ponadto TPD było organizatorem ogólnopolskiego sejmiku pod hasłem „Z 

podwórka do Parlamentu”. W ramach tego projektu oprócz zajęć warsztatowych i obrad 

plenarnych przygotowano ankietę w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dotyczącą 

przemocy 

w szkole. W tej dziedzinie TPD ściśle współpracuje ze wszystkimi szkołami oraz Policją. 

Projekt te realizowało tylko 30 placówek w kraju. 

 Zarząd Miejski TPD ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, sądem, 

placówkami oświaty i kultury, a takŜe lokalną prasą i TV Asta. 

 W 2010 roku odbyło się 6 posiedzeń Prezydium oraz 2 posiedzenia plenarne, 

podczas których rozpatrywano i omawiano węzłowe problemy działalności Towarzystwa. 

 

1. Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lipce. 
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Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Zakrzewie. 

 Zarząd Gminny TPD w Zakrzewie reprezentuje 7 kół z całej gminy, z których 4 koła 

działają przy szkołach podstawowych i Gimnazjum, jedno przy przedszkolu w Zakrzewie, 

środowiskowe w Starej Wiśniewce, młodzieŜowe przy Domu Polskim w Zakrzewie. 

Od czerwca zawieszono działalność Koła przy szkole w Głomsku z powodu likwidacji 

placówki. 

 W 2010 roku odbyły się 4 zebrania Zarządu Gminnego TPD w Zakrzewie. Zarząd 

Gminy wspierał poszczególne Koła w pozyskaniu sponsorów i funduszy z róŜnych źródeł. 

 W 2010 roku pozyskano dotację z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizacje 

półkolonii w której uczestniczyło 40 , dzieci z całej Gminy Zakrzewo, darowizny, dotacje 

z Urzędu Gminy w Zakrzewie, z GKRPA oraz GOPS na Łączną sumę 10262, 48, w tym 

wpłaty rodziców wyniosły 4800 zł ( co w całości przeznaczono na działalność 

opiekuńczo-wychowawczą) oraz środki z Zarządu Gminnego TPD w Zakrzewie. Ponadto 

Zarząd Gminny pozyskał w 2010 roku wpływy z 1% podatku, które wyniosły 630, 50 zł i 

zostały przekazane do poszczególnych kół TPD z terenu Gminy Zakrzewo. Na dzień 31 

grudnia 2010 roku Zarząd Gminny dysponował sumą 836,16 zł. 

W minionym roku Zarząd Gminny TPD współpracował z wszystkimi organizacjami  

i instytucjami z terenu Gminy Zakrzewo- w szczególności z Urzędem Gminy, sołtysami, 

gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, ze szkołami, przedszkolami i ludźmi, którym dobro kaŜdego dziecka 

jest najwaŜniejsze. W 2010 roku Zarząd Gminy współorganizował spotkania rodzin w 

czasie festynów, konkursy dla dzieci, dofinansowanie pomocy Ŝywnościowej i róŜnych 

form wypoczynku dla dzieci  z całej Gminy Zakrzewo. 

Realizację celów statutowych Zarząd \gminy TPD wykonuje przez : 

- udzielanie pomocy dzieciom z rodzin, które wymagają opieki(doŜywienie, 

paczki), 
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- organizację i zagospodarowanie czasu wolnego (półkolonia w czasie wakacji 

letnich, zajęcia w czasie ferii, pomoc w organizacji festynów rodzinnych w 

poszczególnych wsiach), 

- pozyskiwanie funduszy ze składek członków, od sponsorów i Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 104 osoby i 5 

członków wspierających (Rady Rodziców). 

 

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotowie. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 spotkań, w tym : 

- trzy spotkania edukacyjne z udziałem zaproszonych gości na temat diety 

i samokontroli, 

- piknik dla społeczności lokalnej zorganizowany przez klub „Ostoja”, którego celem 

było propagowanie wiedzy o cukrzycy oraz o chorobach układu krąŜenia, rozdawano 

darmowe ulotki i gazety na temat prozdrowotnego stylu Ŝycia i samokontroli  

w cukrzycy, 

- cztery zebrania zarządu Koła PSD, 

- jeden plenerowy pikniki rodzinny 

- zebrania okolicznościowe z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz rocznicy 

powstania Koła. 

Ponadto złoŜono wnioski do Zarządu głównego w Bydgoszczy o medal, odznaki i 

dyplomy dla członków Koła oraz ludzi i instytucji wspierających Koło. 

W kategorii zwycięstwa nad cukrzycą przyznano medal pani Eleonorze Gruszeckiej, która 

Ŝyje z chorobą  juŜ przeszło 30 lat, a ponadto przyznano odznaki honorowe za zasługi dla 

PSD trzem osobom. 

KaŜdy członek jest w posiadaniu glukometru. WypoŜyczany jest równieŜ sprzęt tj. 

aparaty do pomiaru RR – ciśnieniomierze, aparaty do pomiary tkanki tłuszczowej oraz 

waga dietetyczna. W roku 2010 zorganizowane były dwukrotnie kontrolne pomiary 

poziomu całkowitego cholesterolu. Osoby z wynikiem odbiegającym od normy 
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skierowano do lekarza rodzinnego gdzie kontynuowano współpracę z przedstawicielami 

firm medycznych i apteką przyjazną diabetykom. Pozyskano darmowe peny, nakłuwacze i 

drobny sprzęt niezbędny przy podawaniu insuliny i samokontroli. Materiały edukacyjne i 

dzienniki do zapisywania wyników rozdawane są na bieŜąco 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku koło liczyło 71 członków w tym dwie osoby 

wspierające. 

 

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Jastrowiu. 

W okresie sprawozdawczym Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Jastrowiu 

realizowało swojej cele statutowe zgodnie z przyjętym planem pracy na 2010 rok. 

Organizowało spotkania z podstawami Ŝywienia osób z cukrzycą pod hasłem 

przewodnim: 

- „Zdrowie na twoim talerzu”, 

- „Styl Ŝywienia : dieta zdrowa, smaczna, racjonalna, spełniająca lecenie”, 

- „Indywidualny plan Ŝycia. Jak jeść -plan posiłków”, 

- Pogadanki specjalistyczne: prowadzenie przez lekarza rodzinnego Jastrowie i wiele 

innych niekończących porad w dietetyce. 

Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2010 liczy 25 członków. 

 

2. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Rada Powiatowa 

Złotów. 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

3. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału w Złotowie. 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 
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4. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Wielki Buczek. 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

5. Oddział Terenowy Stowarzyszenia Pacjentów „PRIMUM NON NOCERE”  

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

 

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Środowiskowe w Krajence. 

  W roku 2010 zorganizowano oraz częściowo sponsorowano Miejsko – Gminny Dzień 

Dziecka. 

 Dzieci   z   gminy  miały moŜliwość spędzenia całego dnia na wspaniałej 

zabawie. Jak co roku Towarzystwo starało się o to by atrakcje dla dzieci były bezpłatne. 

Dzień rozpoczynały zawody wędkarskie dla dzieci, których organizatorem było  Koło, 

natomiast Społeczna StraŜ Rybacka przy Kole „Sandacz” ze Złotowa zapewniło 

bezpieczeństwo startującym w  zawodach dzieciom.   

 Dzieci otrzymały nagrody i słodycze, a następnie cała impreza przeniosła się do 

amfiteatru w Krajence, gdzie był dmuchany zamek, zabawy z animatorem, malowanie 

twarzy, euro – boungi ponadto dzieci korzystały z przejaŜdŜki motocyklami i motorami, 

powozem z koniem. Głównym sponsorem imprezy był Burmistrz Gminy i Miasta 

Krajenki, a takŜe mieszkańcy i prywatni przedsiębiorcy z Krajenki oraz Krajeński Dom 

Kultury. 

W dalszym ciągu działa czynnie Wolontariat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

składający się z młodzieŜy Zespołu Szkół SpoŜywczych w Krajence oraz akcja: „Starszy 

brat, starsza siostra”, który ma za zezadanie aktywnie zagospodarować czas oraz pomagać 

w nauce dzieciom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, z niepełnosprawnością w 

rodzinie. 
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 Wspólnie z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Krajence, członkinie koła aktywnie uczestniczyły w rozprowadzaniu 

Ŝywności dla najuboŜszych osób w gminie. W roku 2010 pomocą Ŝywnościową zostało 

objętych 1256 osób. . Pomoc osobom ubogim była wspierana finansowo przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Krajenka oraz jej pracowników urzędu, placówki oświatowo- kulturalne 

oraz osoby prywatne. 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba członków wynosiła 20 osób.   

 

7. Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe – Uniwersytet Ludowy  

w Radawnicy. 

Stowarzyszenie prowadzi Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Zajmuje się edukacją 

osób dorosłych, integracją osób niepełnosprawnych, organizuje kursy zawodowe dla osób 

bezrobotnych oraz dokształca  młodocianych uczęszczających do klas wielo 

zawodowych. Prowadzone są równieŜ szkoły policealne – Policealna Szkołę Medyczna, 

Policealna Szkołę Pracowników SłuŜb Społecznych; MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii. 

W roku 2010 Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe-Uniwersytet Ludowy 

w Radawnicy realizował 2 programy w ramach projektu „Kształcenie przez całe Ŝycie” – 

Grundtvig. Ponadto przez cały okres prowadzone jest teŜ kształcenie e – lerningowe   

w ramach prowadzonej pracowni-Centrum Kształcenia na odległość na wsi”.   

 

8. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego Zarząd Koła 

Regionalnego w Złotowie. 

Stowarzyszenie w roku 2010 odbyło się szereg spotkań na których omawiano sprawy 

i sytuacje Zakładów Usług Leśnych. 

Ponadto odbyło się Walne Zebranie Regionalnego Koła Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców Leśnych, gdzie poruszono sprawy przetargów leśnych.   

Na dzień 31 grudnia 2010 roku ogólna liczba członków Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego w Gołuchowie wyniosła 7osób. 
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9. Polski  Związek Katolicko – Społeczny Oddział w Jastrowiu. 

W roku 2010 Zarząd PZKS zorganizował następujące spotkania i wycieczki: 

- spotkanie integracyjne w Samborsku, 

- spotkanie w Tłusty czwartek w OSP Remiza Sypniewo, 

- wyjazd na spektakl operowy do Teatru Muzycznego w Poznaniu pt.”Cygańska 

miłość”, 

- „Dzień kobiet”, 

- spotkanie jubileuszowe z okazji 20-lecia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 

- piknik biesiadny na biwaku Zalewy Nadarzyckie wspólnie z członkami PZKS 

Sypniewo, 

- zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PZKS Jastrowie oraz spotkanie 

integracyjne członków PZKS Jastrowie i Sypniewo, 

- biesiada integracyjna w Gospodarstwie Agroturystycznym u „Ewy” w Luchowie 

k/ ŁobŜenicy, 

- zorganizowanie kursu komputerowego dla seniorów PZKS, 

- zorganizowanie wypoczynku w Ośrodku Wypoczynkowym „Zakopiec” w 

Zakopanem, 

- wieczorek Andrzejkowy dla członków i sympatyków Związku, 

- uroczysta wieczerza wigilijna z udziałem władz gminnych, 

- zorganizowanie balu Sylwestrowego dla członków Związku, 

- wycieczka autokarowa po Kaszubach, 

- spotkanie andrzejkowe w Sypniewie, 

- spotkanie integracyjne i jednocześnie opłatkowe. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba członków wynosiła 72 osoby. 

 

1. Polski Klub Ekologiczny – Powiatowe Koło w Złotowie. 
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Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  STOWARZYSZENIA ZWYKŁE 

 

1. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Krajenki, 

2. Szkolny i Środowiskowy Klub Europejski Przy Uniwersytecie Ludowym w 

Radawnicy, 

3. Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa w Krajence, 

4. Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP w Kleszczynie, 

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Osówce gm. Tarnówka, 

6. Rada Rodziców przy Gimnazjum w Okonku, 

7. Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy, 

8. Stowarzyszenie „EKO – ZŁOTÓW” , 

9. Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Rudna, 

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Budach, 

11. Stowarzyszenie Podgajan Wielkopolskich, 

12. Stowarzyszenie „PAMIĘĆ”. 
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Sprawozdania ze swej działalności za 2010 rok Staroście Złotowskiemu złoŜyły 

następujące stowarzyszenia zwykłe: 

 

1. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Krajenka  

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

2. Szkolny i Środowiskowy Klub Europejski Przy Uniwersytecie Ludowym              

w Radawnicy 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

3. Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa w Krajence 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

4. Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP w Kleszczynie 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

 

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Osówce 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez pomoc w organizacji imprez 

gminnych i wiejskich oraz realizację spotkań i szkoleń dla członków Koła Gospodyń 

Wiejskich i mieszkańców Osówki. 

 W 2010 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Osówce organizowało następujące 

spotkania: 

- pomoc w organizacji „Dnia StraŜaka”, 
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- pomoc w organizacji „Dnia Dziecka”, 

- pomoc w organizacji „Hubertusa”, 

- pomoc w organizacji „Mikołajek”, 

- organizacja „Dnia kobiet”, 

- organizacja „Sylwestra” 2010/2011, 

- pomoc w organizacji kuligu dla dzieci z Osówki, 

- pomoc w organizacji „Biesiady” turniej sołectw w Tarnówce, 

- pomoc w zrobieniu wieńca doŜynkowego na „DoŜynki” gminne w Tarnówce. 

Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 19 osób. 

 

1. Rada Rodziców przy Gimnazjum w Okonku. 

 Rada Rodziców przy Gimnazjum w Okonku reprezentuje rodziców wszystkich 

uczniów Gimnazjum. Działalność swoją opiera na postawie opracowanego regulaminu. 

 W okresie sprawozdawczym Rada Rodziców współuczestniczyła i współorganizowała 

Ŝycie szkoły w zakresie działalności opiekuńczej, sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej, 

turystycznej, ekologicznej oraz patriotycznej. 

 Rada Rodziców ufundowała dyplomy, nagrody ksiąŜkowe, medale i pamiątki dla 

uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez Gimnazjum w Okonku. 

 Zakupiono równieŜ pamiątkowe akty ślubowania i ukończenia gimnazjum dla klas 

pierwszych i trzecich. 

 Członkowie Zarządu Rady Rodziców utrzymują stały kontakt z dyrekcją szkoły oraz  

z nauczycielami i wychowawcami klas, którzy są zapraszani na akademie i uroczystości 

szkolne. 

 W roku sprawozdawczym Rada Rodziców aktywnie uczestniczyła w organizacji 

cyklicznych imprez o charakterze masowym „Mikołajki”, Bal Gimnazjalisty, Dzień 

Gimnazjalisty, Dzień Sportu Szkolnego, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

wymiana młodzieŜy Okonek – Stockelsdorf. 
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 Rada Rodziców wydała pięć opinii o pracy nauczycieli ubiegającej się o awans 

zawodowy. 

 Członkowie Rady Rodziców współpracują z instytucjami wspierającymi: 

Nadleśnictwem Okonek, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Radą Miasta i 

zakładami pracy. 

Ogólna liczba członków na dzień 31.12.2010 roku wyniosła 404 osoby. 

 

2. Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy. 

Stowarzyszenie nie przedstawiło sprawozdania z działalności za 2010 rok organowi 

nadzoru. 

3. Stowarzyszenie „EKO – ZŁOTÓW”  

 W ciągu minionego roku 2010 odbywały się spotkania członków stowarzyszenia  

z Zarządem, na którym omawiano sprawy bieŜące Stowarzyszenia. 

 W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie „Eko-Złotów” uczestniczyło na prawach 

strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na 

budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów wraz z linią sortowniczą odpadów 

zmieszanych, kompostownią i zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów 

Problemowych na terenie nieruchomości nr ewid. 468/1 i  468/2 w obrębie miejscowości 

Stawnica (gm. Złotów). 

 Ponadto Stowarzyszenie zgłosiło kandydaturę Pana Jerzego Stępnia do „Konkursu  

o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2009 rok” w kategorii: Ochrona Zdrowia, Opieka 

Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne, która została w tej kategorii wyróŜniona 

nominowaniem nagrody. 

 Na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie liczyło 14 członków. 

 

4. Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Rudna 

W 2010 rok Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Rudna zorganizowało następujące kursy  

i spotkania: 
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- kurs prac ręcznych z prowadzącą Jolantą Surmą dnia 9.01.2010, 16.01.2010, 

27.02.2010 roku, 

- zorganizowanie wiejskiego Dnia Babci i Dziadka, a w tym występy artystyczne 

wnucząt, upominki, poczęstunek, konkursy i zabawa, 

- współudział w zorganizowaniu Festynu Parafialnego w ŁobŜenicy dnia 6 czerwca 

2010 roku, 

- wycieczka Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Rudna do Szymbarku dnia 17.07.2010, 

- zorganizowanie wyplatania wieńca doŜynkowego i zajęcie II miejsca w powiecie  

w dniach od 23.08-28.08.2010 roku, 

- zorganizowanie Dnia Kobiet, 

- przygotowanie Dnia Dziecka dla najmłodszych z Rudnej 

- obsługa stoiska garmaŜeryjnego przygotowanego na zabawę ludową z okazji otwarcia 

wodociągu w Rudnej, 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku  Koło liczyło 18 członkiń. 

 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Budach 

W okresie sprawozdawczym członkowie Koła podjęli szereg zadań angaŜujących 

społeczność wiejską tj.: 

- obchody z okazji „Dnia Kobiet”, 

- zorganizowano „Dzień Matki” i „Dzień Dziecka”, 

- 65 rocznica wsi Budy, 

Cały dochód z festynu przeznaczony został na zakup zastawy do herbaty oraz 

mikrofali na potrzeby mieszkańców wioski. 

Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 8 osób. 

1. Stowarzyszenie Podgajan Wielkopolskich 

W okresie sprawozdawczym działalność stowarzyszenia opierała się głównie na 

organizacji: 
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- noworoczne spotkanie, 

- spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, 

- spotkanie szkoleniowe z instruktorami – zdobienie pisanek muliną i ozdobami 

dziewiarskimi, wykonane pisanki zostały podarowane sympatykom Stowarzyszenia, 

- spotkanie podsumowujące półroczne działania Stowarzyszenia, 

- spotkanie organizacyjne- przygotowanie do udziału w doŜynkach gminnych na którym 

podjęto decyzje o wystawieniu stoiska z potrawami, 

- spotkanie z instruktorem – nauka komponowania stroików cmentarnych, 

- złoŜenie przez delegację Stowarzyszenia wieńców przy pomniku ku czci Ŝołnierzy 

poległych w Podgajach, 

- zebranie roczne podsumowujące działalność Stowarzyszenia. 

W 2010 roku Stowarzyszenie Podgajan Wielkopolskich realizowało cele statutowe 

poprzez organizowanie spotkań oraz szkoleń z róŜnych dziedzin przydatnych w praktyce 

mieszkańcom. 

Spotkania te chociaŜ nie najczęstsze, pozwalają na pielęgnowanie więzi międzyludzkich. 

Stowarzyszenie poprzez udział w róŜnych imprezach i zdobywanie nagród promuje 

lokalną społeczność, co bardziej integruje mieszkańców i pozwala im na utoŜsamianie się  

z miejscowością Podgaje. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku  Stowarzyszenie  liczyło 16 członków. 

 

1. Stowarzyszenie „PAMIĘĆ”  

 Działalność Stowarzyszenia w roku 2010 ukierunkowana była na popularyzację zadań 

statutowych; zdobywanie nowych członków i sympatyków oraz realizację zadań 

przyjętych w 2009 roku. 

 Cele statutowe były realizowane przez: 

- wyemitowanie audycji radiowej o działalności Stowarzyszenia i Nadleśnictwa Okonek 

w Radio „Merkury”, 
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- umieszczenie w internecie przedruków artykułów z Tygodnika Nowego o działalności 

Stowarzyszenia, 

- umieszczenie kilku artykułów w Tygodniku Nowym oraz Aktualnościach, 

- publikacja artykułów o niemieckim obozie jenieckim Barkenbrugge oraz 

miesięcznikach ogólnopolskich „Polsce Wierni” i „Kombatant”, 

- publikacja artykułów o działalności Stowarzyszenia w warszawskim dwutygodniku 

„Panorama Południa”, 

- organizacja wycieczek do Człuchowa, Tucholi i Czerska oraz na teren byłego poligonu 

Gross-Born, Bornego Sulinowa i Brzeźnicy Kolonii. 

Szczególnym zadaniem było upamiętnienie cmentarza wojennego i niemieckiego    

obozu jenieckiego Barkenbrugge. 

Uroczystości zorganizowane były na Cmentarzu Komunalnym w Złotowie, gdzie 

dokonano odsłonięcia pomnika pamięci z udziałem posługi kapłańskiej Ks. Kom. Marka 

Laskota Kanclerza Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego z Bydgoszczy i ks. 

Jarosława Paczkowskiego Misjonarza Św. Rodziny ze Złotowa oraz Kompanii  

Honorowej WP 52 Brem z Czarnego. 

 Druga część uroczystości odbyła się w Sali Widowiskowej ZCAS na która 

złoŜyła się wystawa historii obozu jenieckiego Barkenbrugge oraz część oficjalna 

uroczystości, występy Krajanki z udziałem solisty Tomka Mendyka i zespołu 

„Matysarek”. 

Następnego dnia zorganizowano dla gości wycieczkę do Zakrzewa, Bartniewka, Kłomina, 

Bornego Sulinowa. 

 W dniu 11.11.2010 roku delegacje Harcerzy i Stowarzyszenia „Pamięć” złoŜyły 

kwiaty. 

 Aktualnie nadal dopracowywana i uzupełniana jest dokumentacja 

konserwatorska obozu w celu przygotowania jej do publikacji dla wojewódzkiego 

konserwatora zabytków oraz umoŜliwienia szerszej prezentacji historii obozu i 

bohaterstwa przetrzymywanych tam więźniów i jeńców. 

 Ogólna liczba członków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 41 osób. 
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I.  FUNDACJE 

 

1. Fundacja „ BEZPIECZNY POWIAT” w Złotowie, 

2. Fundacja CIS-Chcemy Integracji Społeczeństwa w Złotowie. 

3. Fundacja „ZŁOTOWIANKA” w Złotowie. 
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Sprawozdania ze swej działalności za 2010 rok Staroście Złotowskiemu złożyły 

następujące fundacje: 

 

1. Fundacja ,,Bezpieczny Powiat” w Złotowe 

Celem Fundacji jest pomoc ofiarom przestępstw i osobom poszkodowanym w 

wypadkach komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

         Fundacja realizuje cele przez: 

 - nieodpłatną pomoc ofiarom wypadków  komunikacyjnych; 

 - nieodpłatną działalność prewencyjną wśród społeczności lokalnych; 

 - nieodpłatną działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom 

           i młodzieŜy; 

 - nieodpłatne rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do 

           ochrony ludzi i mienia; 

 - nieodpłatną działalność w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku 

           publicznego; 

         

       Opis działalności statutowej: 

1) Wsparcie konkursów: Turniej Wiedzy Prewencyjnej „Z Pyrkiem bezpieczniej” oraz 

     Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zadanie zrealizowano poprzez 

     dofinansowanie zmagań dzieci i młodzieŜy z terenu całego powiatu. 

Działania  prewencyjne zawarte w załoŜeniach konkursu zyskały poparcie i wsparcie 

Zarządu Fundacji. 

2)  Kontynuacja akcji  na rzecz poprawy bezpieczeństwa uŜytkowników dróg pod hasłem 

„Widoczny bardziej bezpieczny”. 

W ramach tego programu dokonano konserwacji 4 plansz umieszczonych na drogach 

wylotowych ze Złotowa oraz dokonano zakupu i częściowej dystrybucji kamizelek 

odblaskowych z logo fundacji dla uŜytkowników ruchu drogowego szczególnie 

zagroŜonych wypadkami drogowymi / rowerzyści/; 

3)  Bezpieczna droga do szkoły -  kontynuacja działania z lat poprzednich . Odnowiono 

farbą fluorescencyjną napisy w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych ( 
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Złotów, Zakrzewo, Lipka, Nowa Święta, Jastrowie, Łąkie, Okonek, Sypniewo, 

Krajenka, Skórka, Tarnówka, PodróŜna) łącznie wykonano 23 napisy na terenie 

wszystkich jednostek samorządowych powiatu oraz na terenie Miasta i Gminy 

ŁobŜenica. 

4) Przygotowano 80 maskotek – pluszaków z przeznaczeniem dla dzieci ofiar 

wypadków drogowych. Maskotki  przekazano na wyposaŜenie pojazdów operacyjno–

ratowniczych PSP w Złotowie oraz do wszystkich jednostek straŜy działających w 

ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie naszego powiatu. 

Maskotki przekazano na specjalnym okolicznościowym spotkaniu z prezesami OSP. 

5) Rozprowadzono w szkołach podstawowych oraz częściowo w przedszkolach na terenie 

powiatu pozyskane od sponsora materiały edukacyjne propagujące bezpieczną drogę do 

i ze szkoły. W trakcie przekazywania materiałów odbywały się spotkania z dziećmi w 

trakcie których przedstawiciel Fundacji wraz z policjantem przeprowadzali stosowne 

pogadanki. 

6) Mając na uwadze konieczność podniesienia na wyŜszy poziom działań prewencyjnych  

Policji zakupiono i przekazano do dyspozycji poszczególnych jednostek paliwo do 

pojazdów,materiały eksploatacyjne do urządzeń poligraficznych, sprzęt i materiały 

biurowe. 

7) Zakupiono 112 kasków rowerowych z przeznaczeniem na wyposaŜenie szkół w 

powiecie, dla kaŜdej gminy 20 kasków i 20 kamizelek odblaskowych celem pełnego 

zabezpieczenia klas w trakcie wycieczek rowerowych. 

    

   Opis głównych zdarzeń prawnych: 

–  całość środków finansowych wydatkowano w oparciu o wcześniej podejmowane 

     uchwały Zarządu Fundacji; 

–  w okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 13 uchwał; 

–  zmieniono wpis w KRS dotyczący zmiany adresu, 

–  przygotowano sprawozdanie z działalności za rok 2010, 

–   Zarząd Fundacji uzyskał absolutorium za rok 2009, 

–   przygotowano ofertę z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, 

    której realizację zakończono i w całości rozliczono, 
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– całość środków finansowych wydatkowano w oparciu o wcześniej podejmowane 

    uchwały Zarządu Fundacji. 

 

1. Fundacja CIS-Chcemy Integracji Społeczeństwa w Złotowie 

Fundacja jako jednostka organizacyjna nad Warsztatem Terapii Zajęciowej  

w Złotowie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

- gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, 

   zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych, 

- współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi  

   i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, 

- udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom    

   prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji, 

- organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno- 

  naukowych, rehabilitacyjnych i przystosowanych do normalnego funkcjonowania, 

  poświęconym problemom ludzi niepełnosprawnym, 

- udzielanie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym w zakresie 

  podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do 

  normalnego funkcjonowania, 

- fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji 

  osób niepełnosprawnych, 

- podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów 

  Fundacji.. 

Biorąc pod uwagę powzięte załoŜenia z poprzedniego roku 2010 Fundacja wsparła 

podopiecznych WTZ merytorycznie oraz finansowo przy organizacji 10 edycji imprezy 

integracyjnej CIS-Chcemy Integracji Społeczeństwa. 

Dla wzmocnienia działań integracyjnych mających na celu propagowanie swoich 

zadań Fundacja zorganizowała obchody I rocznicy swojego istnienia w której czynnie 
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uczestniczyły warsztaty terapii z Powiatu Złotowskiego, przedstawiciele złotowskich 

instytucji w tym władze samorządowe.  Gościnnie w kabaretowym skeczu wystąpili 

podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej z Gębic. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba członków Fundacji wyniosła 10 osób. 

 

1. Fundacja „Złotowianka”  

 Sposobem realizacji celów statutowych Fundacji „Złotowianka” jest wspieranie 

organizacyjne i finansowe róŜnych form imprez kulturalnych, charytatywnych, 

rekreacyjno – sportowych i innych projektów artystycznych, wyjazdów dzieci i 

młodzieŜy, konkursów plastycznych, literackich i muzycznych. 

 A ponadto promowanie młodych talentów, prowadzenie zbiórek pienięŜnych  

i rzeczowych, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu bądź 

rehabilitacji osób. 

 Współpraca z organami administracji samorządowej, osobami fizycznymi, 

stowarzyszeniami i fundacjami. 

 W ramach projektu Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy „Równać szanse” 

odbywały się m. in.: 

- warsztaty taneczne, muzyczne, wokalne, informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, 

fotograficzne, menadŜerskie i choreograficzne dla młodzieŜy, 

- zorganizowano wycieczki dydaktyczne: wyjazd młodzieŜy na Musical „Fame” do 

Teatru Muzycznego w Gdyni, wycieczka do drukarni Agora w Pile, 

- wystawa prac pt. „Sztuka z głębin” wykonywanych przez młodzieŜ biorącą udział w 

projekcie, 

 

Finał projektu Polskiej Federacji Dzieci i MłodzieŜy „Równać szanse” zakończyło się 

widowiskiem muzycznym pt. „Hydroliza uczuć”. 

Fundacja „Złotowianka”  zorganizowała zabawę charytatywną „Zrób to dla Złotowianki”,  

a takŜe rozstrzygnęła szereg konkursów w tym m. in.  „Klasa na 6”, „nie czekam na 
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podarowanie mi 1000 zł”, „Złotolandia czyli Złotów w moich oczach”, „Gwiazdy, 

gwiazdeczki, gwiazdorki, stroiki i aniołki”. 

Dodatkowo pomogła sportowcom w dofinansowaniu obozu sportowego, przeprowadziła 

zbiórkę pieniędzy dla podopiecznych na leczenie i operacje oraz turnusy rehabilitacyjne, 

zorganizowała akcje mikołajkową „Dzieci Dzieciom”, a takŜe „Gwiazdkowy Rynek”. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Fundacja „Złotowianka” liczyła 199 osób. 

 

M.K./K.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


