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PR.510.5.2012                                                                       Złotów, 10 kwietnia 2012 roku 

                         

INFORMACJA 

Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI POZARZĄDOWYCH                                         

NA TERENIE POWIATU ZŁOTOWSKIEGO  

W 2011 ROKU 

 

W powiecie na dzień 30 marca 2012 roku zarejestrowane są 164 organizacje pozarządowe (dla 

porównania na koniec 2010 roku zarejestrowane były 153 organizacje), które podzielić można na: 

1. Stowarzyszenia, oddziały i koła stowarzyszeń ogólnopolskich  

zarejestrowanych w KRS (zał. 1.)      – 69, 

2. Koła i oddziały organizacji ogólnopolskich  

inwalidów, kombatantów, emerytów  i rencistów (zał. 2.)   – 22, 

3. Koła Polskiego Związku Wędkarskiego (zał. 3.)    – 14, 

4. Ochotnicze Straże Pożarne i ich związki (zał. 4)    – 42 

5. Stowarzyszenia zwykłe (zał. 5)      – 13, 

6. Fundacje (zał. 6)        –   4. 

Na koniec lutego Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Złotowie,         

w imieniu Starosty Złotowskiego zwrócił się do w/w organizacji o przesłanie informacji o działalności      

w 2011 roku. W odpowiedzi przesłano 65 informacji. Na ich podstawie opracowano niniejszą 

informację zbiorczą. 

I. Stowarzyszenia, oddziały i koła stowarzyszeń ogólnopolskich zarejestrowanych             

w KRS. 

1. Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylii w Złotowie – w 2011 r. dało szereg koncertów oraz brało 

udział w uroczystościach m. in.:  

 koncert kolęd i pastorałek w Krajence – styczeń, 

 koncert kolęd w kościele p.w. WNMP w Złotowie – styczeń, 

 msza w intencji zmarłej w 2010 r. Josefine Treder – styczeń, 

 uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa – marzec, 

 Droga Krzyżowa ulicami miasta Złotowa – marzec, 

 Walne Zebranie GS „Rolnik” – kwiecień, 

 IV Ogólnopolski Zlot Chórów w Licheniu – maj, 

 XXXV Dzień Pieśni i Muzyki w Wągrowcu – czerwiec, 
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 Warsztaty Śpiewacze w Karpaczu – sierpień, 

 XIV Konferencja Naukowa w Buczku Wielkim – wrzesień, 

 XIX Festiwal Chórów w Górce Klasztornej – październik, 

 VII Złotowskie Spotkania Chóralne – listopad, 

 IV Powiatowe Święto Pieśni w Zakrzewie – listopad, 

 Konkurs Chórów Oddziału Nadnoteckiego PZChiO w Ujściu – listopad. 

2. Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu – działalność rozpoczęło 15 lipca 2011 r. 

Głównymi zadaniem statutowym stowarzyszenia jest zapewnienie całodobowej opieki, 

wychowania i kształcenia dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Swoje cele statutowe 

stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych               

w Jastrowiu dla 28 podopiecznych – „Dzwoneczek” przy ul. Wojska Polskiego i „Zaczarowany 

Domek” przy ul. Kieniewicza. Do końca grudnia trwały prace adaptacyjne i remontowe obu 

placówek w celu doprowadzenia ich do odpowiednich standardów. Przygotowywano również we 

współpracy z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Jastrowiu projekt „Osoba niepełnosprawna 

fizycznie wspaniałym dziadkiem”. nawiązano również współpracę ze Stowarzyszeniem „Wiara 

Lecha” oraz Fundacją „Młodzi w Uzależnieniu”. Stowarzyszenie liczy 15 członków. 

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

47 instruktorów – wolontariusz oraz 24 jednostki organizacyjne tj. gromady zuchowe, drużyny 

harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i drużyny Nieprzetartego Szlaku a także 1 szczep,                

1 klub żeglarski i 1 krąg seniorów – razem 318 członków. Swoje zadania statutowe realizuje               

w ramach systematycznych zbiórek gromad i drużyn jak również poprzez udział i organizację 

różnych wydarzeń:  

 Zlot Hufca z okazji 66. rocznicy powrotu Ziemi Złotowskiej do Macierzy – Złotów – styczeń, 

 biwak 31 DH i DHS – Złotów – styczeń, 

 instruktorska wyprawa na Wyspę Tropikalną – Niemcy – marzec, 

 biwak wiosenny 5 DSH – Złotów – marzec, 

 Warsztaty Kwatermistrzowskie – Podgaje – maj, 

 Zlot Hufca - Uroczyste przekazanie nowego sztandaru – Złotów – maj, 

 I Festiwal Piosenki Harcerskiej – Górzna –maj, 

 Ogólnopolski Rajd Seniorów „Rodło” – Gdańsk – maj, 

 Zlot GZ, DH, DSH, DHNS – Podgaje – czerwiec, 

 Warsztaty kadry instruktorskiej HAL ‘2011 – Podgaje – lipiec/sierpień, 

 HAL ‘2011 – Podgaje – czerwiec/sierpień, 

 Zlot Grunwaldzki – Grunwald – lipiec, 

 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne – Niemcy – lipiec, 

 Warsztaty kadry instruktorskiej podsumowujące HAL ‘2011 – Podgaje sierpień, 

 Harcerski Start 2011/2012 – Sławianowo – październik, 

 kurs drużynowych – Złotów – październik/grudzień 2011, 

 Zlot Andrzejkowy – „Zacznij wróżbę...” – Okonek – listopad, 

 Świąteczno – noworoczne spotkanie kadry – Złotów – grudzień. 

4. Towarzystwo Miłośników Krajenki – zrealizowało w 2011 r. m. in. następujące zadania: 

1) we współpracy z Krajeńskim Ośrodkiem Kultury XXV Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej, 

2) we współpracy z Krajeńskim Ośrodkiem Kultury Przegląd Teatrów Dziecięcych „Złote Maski”, 

3) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zapoznano się z postępami realizacji zadania 

„Budowa ośrodka rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Wapińskim”, 
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4) działania związane z powołaniem Komisji Historycznej i zmianą treści tablicy na pomniku przed 

KOK. 

Towarzystwo liczy 42 członków. 

5. Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu – jest organizacją 

obejmującą opieką i pomocą rodziny wychowujące dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz dzieci          

i młodzież z rodzin patologicznych. Zajmuje się głównie osobami z mózgowym porażeniem 

dziecięcym, kalectwem narządu ruchu i autyzmem. Przez cały rok prowadzona była fizjoterapia 

oraz zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin dysfunkcyjnych, niezaradnych życiowo i osób, 

które narażone były na przemoc w rodzinie. Poza zajęciami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi 

stowarzyszenie zorganizowało zabawę karnawałową dla podopiecznych. W czerwcu 

zorganizowano XIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel. 

Wzięło w nim udział ok. 600 uczestników z całego powiatu. W październiku w ramach profilaktyki 

przeciwalkoholowej zorganizowano spotkanie z policjantem. Do stowarzyszenia należy                    

68 niepełnosprawnych podopiecznych w wieku do 30 lat podopiecznych.  

6.  Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie – podstawową formą 

działalności stowarzyszenia jest prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych        

w Złotowie. Pod opieką ośrodka znajduje się ok. 60 dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

złotowskiego. Oprócz rehabilitacji prowadzone były działania o charakterze rekreacyjnym                  

i integracyjnym, zorganizowano m. in.:  

 obchody Dnia Dziecka w Podgajach, 

 Wigilię Bożego Narodzenia dla podopiecznych, 

 wspólnie  z Fundacją CIS Chcemy Integracji Społeczeństwa coroczną imprezę pod tą samą 

nazwą,  

Podopieczni czynnie uczestniczyli w imprezach odbywających się w powiecie tj. Euro-Eco 

Meeting czy „Bawmy się Razem”. Stowarzyszenie liczy 68 członków. 

7.  Stowarzyszenie „Szpital dla Wszystkich” w Złotowie – cele statutowe realizuje głównie poprzez 

zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Złotowie. W 2011 roku                   

ze zgromadzonych środków stowarzyszenie zakupiło: 

 1) głowicę kardiologiczna wraz z wyposażeniem do aparatu USG w celu rozszerzenia diagnostyki 

chorób serca na potrzeby pracowni USG i poradni kardiologicznej za kwotę 15.500 zł, 

2) 4 kardiomonitory FX 2000 wraz z wyposażeniem dla potrzeb intensywnej terapii za kwotę 

65.000 zł. 

8. Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie – w 2011 roku 

realizowało zadanie „Odnowa zagospodarowania centrum wsi Głubczyn”. Zorganizowano, 

wzorem lat ubiegłych 2. tygodniowy obóz w Bieszczadach dla młodzieży. Na bieżąco wspierano 

również działalność szkoły. Stowarzyszenie skupia 22 członków. 

9. Klub Abstynentów „Ostoja” w Złotowie – zrealizował następujące działania: 

1) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy     

w rodzinie, 

2) zorganizowanie 10 obozów terapeutycznych w formie kilkudniowych grupowych wyjazdów 

osób uzależnionych i ich rodzin, 

3) zorganizowanie festynu trzeźwości w miesiącu czerwcu, 

4) współpraca z miejską i gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, MOPS, 

Sądem Rejonowym, poradnią leczenia uzależnień, TPD. 

Stowarzyszenie liczy 37 członków. 

10. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna”                    

w Złotowie – liczy 20 członków, w tym 13 powiatu złotowskiego i 7 z powiatu pilskiego. Dzięki 
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współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Lokalną Grupą Działania „Krajna” i Polską Federacją 

Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” materiały promocyjne stowarzyszenia 

eksponowane były na targach w Warszawie, Kielcach, Gdańsku, Toruniu i Poznaniu. 

Stowarzyszenie wsparło organizację Targów Agroturystycznych w Złotowie kwotą 10.000 zł 

pozyskaną na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego. W czerwcu obchodzono 10-lecie powstania 

stowarzyszenia połączone z otwarciem sezonu agroturystycznego. W ciągu roku zorganizowano 

dwa szkolenia dla członków stowarzyszenia dotyczące pozyskiwania środków unijnych oraz 

organizacji zagród edukacyjnych. 

11.  Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” w Złotowie – realizowało swoje zadania statutowe 

poprzez: 

1) kontynuację koncepcji Spichlerza – Miejskiego i Regionalnego Centrum Działania, 

2) realizację projektu „Upiększamy świat – warsztaty recyklingowe”, 

3) działalność Klubu Młodych Ekologów, 

4) współorganizację sesji popularnonaukowych tj.  „Krajeńsko-pomorskie lasy – bogactwo 

niezrównane”, Buczkowska Konferencja Naukowa, 

5) współorganizację VIII edycji koncertu „10 kolęd dla przyjaciół”, 

6) współorganizację I Festiwalu Relacji z Podróży w Złotowie „Kocioł 2011”, 

7) działalność Zespołu Trębaczy Myśliwskich, który w 2011 roku brał udział w konkursach 

sygnalistów zajmując m. in. I miejsce w klasie A i C w Wielkopolskim Konkursie Sygnalistów 

Myśliwskich w Goraju oraz swoimi występami uświetnił wiele uroczystości powiatowych            

i regionalnych, 

12. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic „Gromada” w Starej Wiśniewce – 

liczy 22 osoby. Priorytetową imprezą organizowaną przez stowarzyszenie były coroczne „Dni 

Kwitnących Wiśni” w Starej Wiśniewce. Zorganizowano również wspólnie z Radą Sołecką              

w Ługach „Powitanie Lata” oraz z Radą Parafialna w Czernicach „Spotkania z Pieśnią Maryjną”. 

Przy stowarzyszeniu działają Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Łużanka” skupiający 20 osób oraz 

Chór Mieszany „Gromada” liczący 40 osób.  

13. Towarzystwo Przyjaciół Skórki – liczy 32 członków. W ramach stowarzyszenia działa Klub 

Jeździecki „Miralex Gonitwa”, który w rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego w 2011 roku  

zajął 13 miejsce na 110 sklasyfikowanych zespołów. Członkowie Klubu brali z powodzeniem 

udział w wielu imprezach regionalnych a wybijający się zawodnik Łukasz Brzóska, 

sklasyfikowany na 14 miejscu w kraju, był powołany do reprezentacji Polski. 

14. Komitet Organizacyjny Euro Eco Meeting w Złotowie – w 2011 roku przeprowadził XVII 

edycję Euro Eko Meetingu pod hasłem „Międzynarodowy Rok Lasów 2011”. Na minioną edycję 

złożyło się m. in.: 

1) powszechne sadzenie drzew połączone z odsłonięciem pamiątkowego głazu ufundowanego  

przez RDLP w Pile oraz nadleśnictwa powiatu złotowskiego, 

2) edukacja ekologiczna a w jej ramach m. in. konkursy i warsztaty: 

  a) Ogólnopolski konkurs na piosenkę ekologiczną pn. „O kryształową krople wody”, 

  b) Makroregionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, 

  c) konkurs na wykonanie „NATURAlnego Nakrycia Głowy”, 

  d) plastyczne warsztaty ekologiczne pt. „Półwysep Zamkowy dawniej i dziś”, 

  e) warsztaty wikliniarskie pn. „Plecionka”, 

  f) warsztaty garncarskie pn. „Zabawa z gliną”, 

  g) warsztaty recyklingowe pn. „Upiększamy świat – Decoupage”, 

  h) Międzynarodowe Spotkania Młodych Ekologów, 

     i) festyn ekologiczny, 
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     j) maraton filmowy pt. „Zwierzęta świata”, 

         k) wystawa fotograficzna „Przyroda powiatu złotowskiego”, 

3) otwarcie Miejskiego i Regionalnego Centrum działania „Spichlerz”, 

4) podpisanie umowy partnerskiej z francuskim miastem La Fleche, 

5) imprezy sportowe i rekreacyjne: 

    a) II ECO-CROSS „Bieg wokół jeziora Miejskiego”, 

    b) XVI Międzynarodowy Turniej Strzelecki”, 

    c) XXVIII Wędkarskie Zawody Spławikowe o Puchar Ziemi Złotowskiej, 

    d) Turniej Piłki Nożnej im. Adama Kaliniaka, 

    f) turniej tenisa ziemnego FFM Złotów Open, 

    g) Grand Prix Pomorza w Skata, 

    h) Grand Prix Nadnoteckiego Związku Brydża Sportowego, 

    6) imprezy kulturalne: 

        a) festiwal muzyki hardcore OPENER FEST, 

        b) koncert „ELO Klassik”, 

        c) koncert „Złotów gra”. 

15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skic w Skicu – działania stowarzyszenia nakierowane 

były głównie na integrację społeczności wiejskiej. Zorganizowano spotkania z okazji Dnia Seniora, 

Dnia Kobiet, i Dnia Dziecka oraz festyn rodzinny. Prowadzono również prace porządkowe 

związane z rewitalizacją parku wiejskiego.  

16. Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie – swoje cele statutowe realizowało poprzez 

realizację projektów związanych z działalnością amatorskich zespołów artystycznych oraz 

podtrzymaniem tradycji patriotycznych i kulturowych regionu: 

    1) IV Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Z przytupem”, 

    2) Letnia Akademia Artystycznej Przygody, 

    3) VI Sejmik Młodzieży Polskiej w Zakrzewie, 

    4) Impresje artystyczne seniorów „Wrzosowisko”, 

    5) „Krajeńskie kuchy na młodziach”, 

    6) współredagowanie pisma „Znak Rodła”. 

17. Stowarzyszenie dla Rozwoju Wsi Stawnica i Okolic „Blisko Siebie” w Stawnicy – w 2011 roku 

zostało członkiem Lokalnej Grupy działania Krajna nad Notecią. Działalność stowarzyszenie 

nakierowana była na integrację lokalnego środowiska organizując imprezy tj. „Świętojanki”, 

Andrzejkowy Wieczór Wróżb, nauka gry w skata, zabawa sylwestrowa. 

18. Stowarzyszenie Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – nakierowane jest na aktywizację          

i edukacje osób starszych. Prawie 200 słuchaczy pracuje w 17 sekcjach obejmujących różnorodne 

dziedziny tj. turystyka rowerowa, zdrowie, moda i uroda, gimnastyka, pływanie i gimnastyka           

w wodzie, nordic walking, brydż, malarstwo i rysunek, kino, literatura, rękodzieło artystyczne, 

filozofia, języki obce, informatyka oraz śpiew. W czerwcu zorganizowano I Senioralia połączone       

z pokazem mody i wystawą prac słuchaczy. Wydano dwa numery gazety „Na trzecim biegu”. 

Zagospodarowano jedno z pomieszczeń spichlerza na nową salę zajęć. 

19. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” w Jastrowiu – w 2011 roku: 

     1) zrealizowało zadanie publiczne „Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz prac porządkowych             

i upamiętniających zabytkowy cmentarz żydowski w Jastrowiu”, 

     2) opracowano album „Drogi, szlaki i bezdroża. Pieszo, rowerem i kajakiem po Jastrowiu                   

i okolicy”, 

     3) zorganizowano 2. edycję „Pikniku z siatkówką” w Jastrowiu, 
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      4) wsparto organizacyjnie Finał wojewódzki gimnazjady w piłce siatkowej chłopców w Jastrowiu 

oraz wyjazd drużyny siatkarskiej Niepublicznego Gimnazjum w Jastrowiu na Mistrzostwa 

Polski do Radomia, 

     5) wsparto organizacyjnie zbiórkę pieniędzy dla Marysi Piechowskiej, 

      6) wsparto finansowo wyjazd dzieci niepełnosprawnych ze SOSW do Centrum Nauki „Kopernik”, 

     7) opracowano prezentację promującą gminę Jastrowie na spotkanie miast partnerskich w Bonyhad, 

     8) opracowano koncepcję zagospodarowania plaży miejskiej nad jeziorem Dużym, 

      9) przeprowadzono prace przygotowawcze do utworzenia ścieżki rowerowej szlakiem dawnej 

kolei Jastrowie – Nadarzyce. 

20. Stowarzyszenie „Chór Tęcza” w Zakrzewie – uświetnił swoimi występami wiele uroczystości 

lokalnych jak i sakralnych m. in.: III Spotkanie z Matką Boską Fatimską w Czernicach,                

X Spotkania z Matką Boską Radosną w Zakrzewie. W listopadzie działacze stowarzyszenia 

zorganizowali III Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej poświęcone pieśniom patriotycznym. 

Stowarzyszenie utrzymuje aktywne kontakty z zaprzyjaźnionymi chórami z zagranicy i w 2011 

goszczono chóry ze Spornitz z Niemiec i chór z Coulommiers z Francji. 

21. Stowarzyszenie „Jedynka dzieciom” w Złotowie – działa przy Szkole Podstawowej Nr 1              

w Złotowie i prowadzi dwa zespoły: Zespół Tańca Ludowego „Mali Złotowianie” oraz Zespół 

Muzyki Dawnej „Prymka”. W 2011 roku zrealizowano dwa duże projekty: „Internetowe ABC”, 

podsumowaniem którego była sztuka teatralna i film „Dekalog małego internauty” oraz 

„Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży między Karl-Shol-Grundschule w Hankensbüttel              

a szkołą Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie”, w trakcie realizacji którego 

gościła w Złotowie grupa uczniów z Niemiec. Goście uczestniczyli w wybranych zajęciach 

szkolnych i pozalekcyjnych oraz zorganizowanych specjalnie zajęciach sportowych                           

i kulturalnych. Zwiedzili również Krajnę i Pałuki. 

22. Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Winniczek” w Nowinach – zorganizowało w styczniu 

imprezę jasełkowa z Zespołem Regionalnym „Krajniacy” z Wielkiego Buczka. We wrześniu 

przeprowadzono imprezę środowiskową I Kalejdoskop Przyrody pod hasłem „Nie ma siły nad 

siłę przyrody”, w ramach której odbyły sie rodzinne wyprawy przyrodnicze do Rezerwatu 

Przyrody „Uroczysko Jary”, sadzenie drzew i krzewów przy drodze wojewódzkiej 189, 

warsztaty przyrodnicze w szkołach w Zalesiu i Górznej, warsztaty fizyczne w świetlicy 

wiejskiej w Nowinach oraz prelekcje. W listopadzie zorganizowano Biesiadę Krajeńską           

„Z pieśnią niepodległościową na ustach”. 

23. Liga Ochrony Przyrody – Oddział w Złotowie – współpraca z Nadleśnictwem Złotów                   

w związku z konkursem z okazji Międzynarodowego Roku Lasów – Lasy dla Ludzi. 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na spotkanie sygnatariuszy Paktu Głomii. Wsparcie 

akcji ekologicznej  zbierania puszek i baterii przez przedszkolaków w złotowskim Przedszkolu 

nr 1. Udział w przeprowadzeniu na szczeblu powiatowym IV Ponadpowiatowej Olimpiady 

Ekologicznej Subregionu Pilskiego 2011. Udział w przygotowaniach „programu edukacji 

społeczeństwa w Nadleśnictwie Lipka na lata 2012-2021”. Opieka i poradnictwo dla                       

13 szkolnych kół LOP, które w powiecie złotowskim zrzeszają ponad 120 uczniów. 

24. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Złotowie – jest jednostką Oddziału 

regionalnego TPD w Poznaniu, w ramach której funkcjonuje 12 kół przy placówkach 

oświatowych, skupiających około 1200 członków. W 2011 roku zrealizowano następujące 

programy: 

1) świetlice socjoterapeutyczne: Przystań, Oaza, Wesołe Urwisy, Sportowcy,  

2) Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej, 

3) Wielkanoc dla wychowanków świetlic, 
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4) Wigilia dla wychowanków świetlic, 

5) warsztaty makramy dla dzieci i młodzieży, 

6) konkursy plastyczne, 

7) półkolonie letnie, 

8) kolonia wypoczynkowo-terapeutyczna na Słowacji, 

9) rzecznictwo, ochrona i monitoring Praw Dziecka – projekt ogólnopolski, 

którymi objęto prawie 1500 uczestników. 

25.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny w Zakrzewie – skupia ponad 100 członków 

w 7 kołach. Głównymi formami pracy jest organizacja i współorganizacja festynów, imienin 

przedszkola, dni patrona szkoły, kiermaszy świątecznych, przeglądów twórczości dzieci, 

konkursów, zajęć sportowo-rekreacyjnych, małych form wypoczynku podczas ferii i wakacji. 

26. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Środowiskowe w Krajence – w 2011 roku 

zorganizowało Miejsko-Gminny Dzień Dziecka. Przy pomocy Wolontariatu Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci przy ZSS w Krajence przeprowadzono akcję „Starszy brat, starsza siostra”, 

którą objęto dzieci z rodzin patologicznych, wielodzietnych, z niepełnosprawnością w rodzinie. 

Ściśle współpracowano z Kołem PCK przy ZSS w Krajence oraz Miejsko-Gminny Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej rozprowadzaniu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla rodzin 

potrzebujących wsparcia. 

27. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Złotowie – skupia 70 członków. Działalność 

swoja prowadziło poprzez organizacje spotkań edukacyjnych, integracyjnych                                    

i okolicznościowych m. in. z okazji Światowego Dnia Walki Z Cukrzycą. Wyposaża również 

swoich członków w niezbędny sprzęt medyczny jak glukometry czy aparaty do mierzenia 

ciśnienia. 

28.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Terenowe w Jastrowiu – działalność skupiała się 

przede wszystkim na organizacji szkoleń i spotkań dotyczących prawidłowego odżywiania, 

diagnostyki a także zdrowego stylu życia.  

29. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Oddział Wielki Buczek – kultywuje tradycje ludowe               

i patriotyczne Krajny poprzez działalność Zespołu Folklorystycznego „Krajniacy”. W 2011 roku 

„Krajniacy” promowali kulturę Złotowszczyzny i całej Krajny biorąc udział m. in.: 

1) Biesiada Krajeńska w Miasteczku Krajeńskim, 

2) „Piknik Szentacki w Bydgoszczy, 

3) Jarmark Folklorystyczny w Nakle, 

4) XII Przegląd Zespołów Pomorskich „Wierzchucino 2011”, 

5) „Godomy po naszymu” w Głomsku, 

6) XIV Buczkowska Konferencja Naukowa „Stubarwna wstęga piśmiennictwa współczesnej 

Krajny w Wielkim Buczku, 

7) 20-lecie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, 

8) Spotkania Jasełkowe „Gdańsk 2011”. 

Oddział liczy 20 członków i 13 sympatyków. 

30. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział w Złotowie – cele statutowe 

realizuje poprzez organizację imprez programowych, doskonalących umiejętności praktyczne , 

poznawanie walorów krajoznawczych najbliższego otoczenia na wycieczkach, zlotach i rajdach, 

organizację szkoleniowych wycieczek dla kadry przewodników i pilotów. Część środków na 

działalność pozyskiwana jest z działalności Biura Obsługi Ruchu Turystycznego. Oddział zrzesza        

50 osób, w tym koło przewodników i pilotów oraz klub krajoznawczo-kolarski.  

31. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego w Gołuchowie – Regionalne 

Koło w Pile z siedzibą w Złotowie – zajmowało sie głównie problematyką funkcjonowania 
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Zakładów Usług Leśnych, działalnością Stałej Komisji d/s Współpracy z Przedsiębiorcami 

Leśnymi przy Dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz przetargami 

leśnymi. 

II.  Koła i oddziały organizacji ogólnopolskich, inwalidów, kombatantów, emerytów               

i rencistów. 

1. Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Złotowie – głównym zadaniem 

oddziału jest  szeroko pojęta rehabilitacja, opieka socjalna, szkolenia nowoprzyjętych 

członków z zakresu orientacji przestrzennej, nauki pisma punktowego oraz czynności 

życia codziennego i pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw naszych członków.        

W ramach programu „Komputer dla Homera” udzielono pomocy 4 członkom                

w uzyskaniu sprzętu komputerowego. Realizując zadanie publiczne „Szkolenie drogą do 

zatrudnienia osób niewidomych i słabo widzących” przeszkolono 10 osób z zakresu 

obsługi sprzętu komputerowego i biurowego oraz przepisów prawa dotyczących 

prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach programu PEAD 2011 przekazano 

naszym członkom ponad 7700 kg żywności z Pilskiego Banku Żywności. Zaopatrywano 

naszych członków w drobny sprzęt rehabilitacyjny dostosowany dla niewidomych jak 

zegarki mówiące, ciśnieniomierze mówiące, igły brajlowskie itp. Prowadzono również 

bieżącą działalność obejmującą codzienne sprawy członków tj. wypożyczanie                   

i rozprowadzanie czasopism z powiększonym drukiem i na CD, udzielanie porad                 

i informacji oraz pomoc w załatwianiu spraw w urzędach czy wypełnianie formularzy 

rozliczeń podatkowych. Koło liczy 104 członków zaliczonych do znacznego                        

i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. 

2. Związek Inwalidów Wojennych RP – Oddział Złotów – liczy 33 członków. Główne 

działania Związku nakierowane są na pomoc członkom znajdującym sie w trudnej 

sytuacji życiowej. W jej ramach na wniosek Zarządu Oddziału z Narodowego Funduszu 

Kombatanckiego przyznawane są przez Zarząd Okręgowy ZIW w Poznaniu zapomogi. 

Z tej formy wsparcia skorzystało siedmioro członków na łączną kwotę 3.600 zł. 

Dodatkowo jedna zapomoga w wysokości 400 zł udzielona została z własnych środków 

Oddziału.  

3. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 

Rada Powiatowa w Złotowie – w jej skład wchodzą przedstawiciele Koła Miejskiego             

w Złotowie, Kół Miejsko-Gminnych w Jastrowiu, Okonku i Krajence, Kół Gminnych       

w Złotowie, Lipce, Zakrzewie i Tarnówce, Terenowego Koła Związku Sybiraków             

w Złotowie, Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Jastrowiu, Koła 

Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków w Jastrowiu oraz Koła inwalidów 

Wojennych w Złotowie. Powiatowa Rada Kombatancka jest organem społecznym 

działającym na zasadzie pełnej dobrowolności reprezentującym 560 członków 

zwyczajnych i podopiecznych w wieku od 76 do 105 lat. Rada skupia sie na działaniach 

dotyczących współpracy z władzami samorządowymi i administracyjnymi w sprawach 

dotyczących członków i podopiecznych Związku, szczególnie związanych z pomocą  

socjalną i opieką medyczną. Przedstawiciele Rady biorą również czynny udział                 

w uroczystościach państwowych i samorządowych. 
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4. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych –   

Koło Miejsko-Gminne w Jastrowiu – liczy 21 kombatantów i 43 podopiecznych. 

Działalność Koła nakierowana jest głównie na pomoc w poprawie warunków socjalnych 

i bytowych członków w ścisłej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Jastrowiu. W kole gromadzone są również materiały historyczne w postaci 

kroniki pamięci, w której zapisane są m. in. wspomnienia weteranów walk zbrojnych        

z czasów II wojny światowej. 

5. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych –   

Koło Gminne w Zakrzewie – liczy 33 członków. ze względu na wiek członków od 84 

do 98 lat działalność kola skupia sie głównie na sprawach socjalno-bytowych członków. 

6. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych –   

Koło Gminne w Złotowie – liczy 110 członków, w tym 58 zwyczajnych                                    

i 52 podopiecznych. Członkowie Koła biorą udział w uroczystościach państwowych                  

i samorządowych. Nawiązano współpracę ze Szkoła Podstawową w Radawnicy                      

w działaniach przywracających pamięć o żołnierzach poległych w walce o Grudną                  

i Podgaje w 1945 roku.  

7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Złotowie – skupia 

926 członków w ośmiu kołach. Zarząd Rejonowy Związku w 2011 roku współorganizował           

76 spotkań integracyjno-kulturalnych, w tym obchody „Światowego Dnia Inwalidy”. W miarę 

swoich skromnych możliwości wspierał swoich członków zapomogami rzeczowymi. 

8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Jastrowiu – w ramach swoich 

działań zorganizował spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Światowego Dnia Inwalidy, Dni 

Jastrowia, Dnia Seniora. W spotkaniach tych uczestniczył zespół „Kalinki”, w skład którego 

wchodzą członkowie Koła. Zespół „Kalinki” uczestniczył również w prezentacjach dorobku 

artystycznego „Ludzi Trzeciego Wieku” w Pile. 

9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 3 w Zakrzewie – liczy              

136 członków. W ramach Koła działa zespół śpiewaczy „Wrzos” liczący 25 członków, który           

z powodzeniem bierze udział  w przeglądach i festiwalach chórów jak również uświetnia 

spotkania okolicznościowe organizowane przez Zarząd Koła. W ramach pomocy potrzebującym 

członkom Koła przygotowano 80 paczek żywnościowych.  

10.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 4 w Radawnicy – w ramach 

swojej działalności Zarząd Koła zorganizował szereg imprez okolicznościowych tj. obchody Dnia 

Inwalidy, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Matki. W ramach działań integracyjnych 

zorganizowano spotkani opłatkowo-noworoczne, zabawę walentynkową dla seniorów, Mikołajki 

oraz wycieczki do Kołobrzegu i Mielna i wyjazd do kina  Helios w Pile.  

 

III. Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 

1. Polski Związek Wędkarski – Koło Miejskie w Złotowie – powróciło do swojej dawnej 

siedziby  przy ulicy Szpitalnej 14. W swojej działalności położono szczególny nacisk na pracę z 

dziećmi i młodzieżą. Efektem tego było utworzenie dwóch szkółek wędkarskich przy Szkole 

Podstawowej Nr w Złotowie i przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie. 

Zaangażowano sie również realizację projektu „Pakt dla Głomii”, którego celem jest ochrona 

przyrody złotowskiego odcinka Głomii wraz z jeziorem Baba. W Światowym Dniu Wody 

zapoczątkowano współpracę z Nadleśnictwem Złotów przy projekcie edukacyjnym „Zaadoptuj 

rzekę”. Członkowie Koła z powodzeniem brali udział w szeregu zawodów wędkarskich. 
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2. Polski Związek Wędkarski – Koło „Sandacz” przy SM „Piast” w Złotowie – liczy                

247 członków. Reprezentanci Koła uczestniczyli z powodzeniem w zawodach o Puchar Ziemi 

Złotowskiej EURO ECO Meeting, zawodach o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu 

Złotowskiego i zawodach o Puchar Strefy Złotowskiej, w których zajęli I miejsce drużynowo. 

Zorganizowano również, jak co roku, Piknik Wędkarski dla członków SM „Piast”. W ramach 

działań statutowych oczyszczono linię brzegową jeziora Śmiardowskiego ze śmieci oraz 

przeprowadzono zabiegi dotlenienia dna jeziora poprzez przeciągnięcie kolczatki wokół 

stanowisk wędkarskich. Przy Kole działa Społeczna Straż Rybacka, której głównym zadaniem 

jest walka z kłusownictwem oraz ochrona środowiska. 

3. Polski Związek Wędkarski – Koło „Karaś” w Złotowie – liczy 196 członków. W 2011 roku 

Koło zorganizowało szereg  zawodów wędkarskich, w tym Drużynowe Mistrzostwa Strefy 

Złotowskiej. W ramach działań proekologicznych przeprowadzono sprzątanie linii brzegowej 

jeziora Piaskowego i zbiornika Jastrowskiego na rzece Gwda. Przeprowadzono również 

zarybianie jeziora Piaskowego karpiem i szczupakiem. 

4. Polski Związek Wędkarski – Koło Gminne „Tarnowia” w Tarnówce – zorganizowało         

9 zawodów sportowych, w tym Mistrzostwa Koła. Przeprowadzono również sprzątanie linii 

brzegowej rzeki Gwda i parkingu przy zalewie. 

5. Polski Związek Wędkarski – Koło „Delfin” w Okonku – przeprowadziło szereg  imprez 

sportowych, w tym zawody o Puchar Burmistrza Miasta Okonek. Z okazji Dnia Dziecka 

przygotowano okolicznościowy festyn. Koło liczy 373 członków. 

 

 

IV. Ochotnicze Straże Pożarne (informacja zbiorcza) 

1. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Złotowie – skupia             

a) 34 jednostki OSP, w tym 30 typu S, 3 typu M i 1 typu M zakładowa. 11 jednostek OSP jest      

    w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Jastrowie, OSP Sypniewo,                     

    OSP Krajenka, OSP Lipka, OSP Okonek, OSP Lotyń, OSP Tarnówka, OSP Zakrzewo,           

    OSP Święta, OSP Radawnica, OSP Blękwit), 

b) 7 Zarządów Oddziałów Miejsko-Gminnych i Gminnych ZOSP. 

Działalność Zarządu Oddziału: 

a) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – młodzież 

strażacka, głównie z OSP Krajenka i OSP Lotyń, godnie reprezentowała powiat                      

w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim, 

b) Kroniki  

Zarząd co roku organizuje przegląd kronik na szczeblu powiatu. Najlepsze kroniki 

prowadzone są w jednostkach OSP: Krajenka, Lotyń, Święta, Zakrzewo, Głomsk, 

Radawnica, Jastrowie i Tarnówka.  

c) Konkursy plastyczne 

Corocznie prace z dzieci i młodzieży z powiatu złotowskiego biorą udział w konkursie           

w Poznaniu. Najwięcej wyróżnień do tej pory trafiło do uczestników z Krajenki i Jastrowia.  

d) Zawody sportowo-pożarnicze 

Organizowane są co 2 lata na szczeblu powiatu i co 4 lata na szczeblu wojewódzkim. 

Zawody powiatowe tradycyjnie już wygrywa OSP Zakrzewo. 

e) krwiodawstwo 

Członkowie OSP uczestniczą w akcji „Ognisty Strażak, Gorąca Krew”, gdzie wyróżniły się 

jednostki OSP Tarnówka, Krajenka i Sypniewo.  

f) dawcy szpiku kostnego 
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Klub dawców szpiku kostnego działa przy OSP Tarnówka. Z ramienia OSP jego 

działalnością kieruje dh Kazimierz Cybulski 

g) obozy MDP 

Ze względu na duże koszty  organizacja obozów zajmowała się jedynie OSP Krajenka oraz 

OSP Lotyń. 

h) Zarząd Oddziału Powiatowego wspólnie z gospodarzem zawodów organizują od 2008 roku 

zawody wędkarskie dla strażaków. w  2011 roku odbyły sie one w Buczku Wielkim. 

i)  Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe. 

j)  Na terenie powiatu funkcjonują 3 centra przy OSP Święta, OSP Zakrzewo i OSP Lotyń. 

Wyposażone są w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu. 

k) Orkiestry dęte 

Na terenie powiatu działają trzy orkiestry dęte: przy OSP Krajenka, OSP Złotów                        

i połączona orkiestra przy OSP Lipka i OSP Zakrzewo. W Krajence w 2011 odbył się           

VII Przegląd Orkiestr Dętych Północnej Wielkopolski.  

l) Przeglądy sprzętu silnikowego  

Rokrocznie prowadzone są przeglądy, mające za zadanie kontrolę stanu utrzymania sprzętu         

i jego konserwacji. Najwyższe noty w 2011 roku otrzymały OSP Krajenka  i OSP Okonek. 

 ł)  Organizacja powiatowych obchodów Dnia Strażaka i jubileuszy w OSP 

      W 2011 roku Powiatowy Dzień Strażaka obchodzony był w Zakrzewie, gdzie 

wyróżniającym się strażakom i działaczom OSP wręczono stosowne odznaczenia                      

i nagrody. 

m) Kapelan strażaków 

Od 2010 roku ks. Janusz Konysz, proboszcz parafii Św. Jakuba Ap w Sławianowie, pełni 

obowiązki kapelana strażaków powiatu złotowskiego. 

n) Organizacja wycieczek 

Corocznie Zarząd Powiatowy ZOSP organizuje dla druhów wycieczki turystyczno-

krajoznawcze. M. in. zorganizowano dwukrotnie wyjazd do Muzeum Pożarnictwa                  

w Rakoniewicach,  wyjazdy do Muzeum Lokomotyw w Wolsztynie i Muzeum Rolnictwa       

w Szreniawie a w 2011 roku do Szymbarku i Wieżycy. 

o) Monografia jednostek OSP powiatu złotowskiego 

Monografii jest praktycznie gotowa do wydania. Trwają poszukiwania darczyńców, którzy 

pomogli by wydać ją w nakładzie ok. 1000 egz. 

2. Informacje z zebrań sprawozdawczych przesłały jednostki OSP w Augustowie-

Głubczynie, Krajence, Ciosańcu, Lędyczku, Lotyniu, Okonku, Pniewie, Podgajach, 

Batorowie, Lipce, Łąkie, Osowie, Wielkim Buczku, Tarnówce oraz ZOSP Zarząd 

Gminny w Lipce. 

 

V. Stowarzyszenia zwykłe 

1. Rada Rodziców przy Gimnazjum w Okonku – współorganizuje życie szkoły w zakresie 

działalności opiekuńczej, sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej, ekologicznej i 

patriotycznej. W ramach wsparcia organizacji konkursów Rada zakupiła dyplomy, nagrody 

książkowe, medale i drobne pamiątki. Aktywnie uczestniczyła w organizacji cyklicznych 

imprez szkolnych jak: „Mikołajki”, Bal Gimnazjalisty, Dzień Sportu Szkolnego, Finał WOŚP. 

2. Stowarzyszenie „Pamięć” w Krajence – w 2011 roku w ramach działań popularyzatorskich 

zamieszczono kilka artykułów w prasie lokalnej i historycznych miesięcznikach 

ogólnopolskich. Zorganizowano dwie wycieczki na teren poligonu połączone z pracami 

poszukiwawczymi drugiego cmentarza obozu Barkenbrügge, zakończone powodzeniem. 
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Gromadzono materiały archiwalne z zakresu historii obozu. Udzielono pomocy 4 rodzinom 

poszukującym mogił bliskich. 

 

VI. Fundacje 

1. Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa – prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Złotowie. W zajęcia udział bierze 35 uczestników. Mają możliwość korzystania z siedmiu 

pracowni: gospodarstwa domowego, ceramicznej, edukacyjnej, plastycznej, stolarskiej, 

teatroterapii i komputerowej. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja 

współorganizowała ze Starostwem Powiatowym w Złotowie imprezę integracyjną „Bawmy się 

Razem”. 
KD/PM 


