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1. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Fundacja AMF Nasza Droga 

Nr KRS 0000159282 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 

teleadresowe 

ul. Biała 1  

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 644 21 16 

barbara.bilwin@forte.com.pl 

www.amf.org.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Barbara Katarzyna Bilwin – Prezes Zarządu 

Główne obszary 

działania (cele) 

1. Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność 
wspierająca. 

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

4. Ochrona zdrowia: 

 ochrona i promocja zdrowia. 

5. Nauka, kultura, ekologia: 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. 

6. Sport, turystyka, wypoczynek: 

 wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

 

Dotychczasowe 

osiągnięcia i 

doświadczenia 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez działania w ramach trzech 

programów: 

1. Program stypendialny "Daję, abyś i Ty dawał". 

2. Program Wakacyjny "Lato czeka". 

3. Program Pomocy "Tu i teraz". 
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Program Stypendialny - obejmuje swoim zakresem młodzież ze szkół 

średnich rekrutowaną spośród absolwentów gimnazjów. Brana pod 

uwagę jest nie tylko sytuacja materialna, ale również wyniki w nauce 

oraz zainteresowania kandydatów. Oprócz pomocy materialnej 

najważniejsze jest długofalowe umacnianie osobowości poprzez: 

systematyczne comiesięczne spotkania z młodzieżą, pracę 

rozpoznawczą wychowawców, poznawanie środowiska domowego, 

częste kontakty ze szkołami, rozmowy z nauczycielami i 

stypendystami, pomoc zdrowotną, opiekę lekarską i stomatologiczna, 

warsztaty z psychologiem, cykle spotkań z wybitnymi ludźmi nauki, 

kultury i sztuki, udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych, 

poznawanie historii i kultury najbliższego regionu, zwiedzanie 

ojczystego kraju oraz w miarę możliwości krajów sąsiednich, 

zachęcanie młodzieży do działania na rzecz innych i najbliższego 

otoczenia. 

Program Wakacyjny "Lato czeka" - realizowany jest z myślą o 

dzieciach pochodzących z rodzin dotkniętych problemami 

zdrowotnymi, finansowymi lub społecznymi. Na kolonie organizowane 

przez Fundację wyjechało ponad 1500 dzieci. 

Program Pomocy "Tu i teraz" - obejmuje wiele różnych działań. 

Niektóre mają charakter systematyczny, jak np. dożywianie dzieci w 

szkołach, czy współpraca z ośrodkami zajmującymi się dziećmi 

niepełnosprawnymi. Niektóre działania dotyczą sytuacji, których nie 

można przewidzieć. Pomagamy w miarę możliwości, w przypadkach 

indywidualnych, jak również staramy się wspierać szkoły, organizować 

spektakle i koncerty oraz rozwijać plastyczne zainteresowania 

młodych ludzi. 
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2. 

 

Pełna nazwa 

organizacji Klub Abstynenta „TANTAL” 

Dane 

teleadresowe 

ul. Pasterska 2 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 668 405 926 

 

Adres do korespondencji: 

ul. Dobra 6 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Jarosław Mierzwiński 

Janusz Hoffman 

Główne obszary 

działania (cele ) 

Propagowanie trzeźwego stylu życia, zachowanie całkowitej 

wieloletniej abstynencji członków klubu. Regularne cykliczne 

spotkania mające na celu wzajemne wspieranie się w zachowaniu 

trzeźwości. 

Dotychczasowe 

osiągnięcia i 

doświadczenia 

Dla członków klubu zachowujących całkowitą abstynencję niezbędny 

jest kontakt między sobą. Pozwalają na to spotkania i posiedzenie 

klubu dwa razy w tygodniu. Organizowanie wyjazdów i pielgrzymek do 

Lichenia i Częstochowy jak również dwa razy do roku wyjazdów do 

Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości do Zakroczymia. Wśród członków 

Klubu są osoby zachowujące całkowitą abstynencję od ponad 10 lat, a 

nawet są osoby z 20 letnim stażem. 
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3. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Miejski Klub Sportowy „OSTROWIANKA" 

w Ostrowi Mazowieckiej 

Nr KRS 0000264728 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 
teleadresowe 

ul. Warchalskiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

Adres do korespondencji: 

ul. Trębickiego 10 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Bartłomiej Pieńkowski – Prezes Zarządu 

Paweł Skarpetowski – Wiceprezes Zarządu 

Grzegorz Helcbergiel – Wiceprezes Zarządu 

Małgorzata Wiercińska – Członek Zarządu 

Piotr Siwek – Członek Zarządu 

Artur Wnuk – Członek Zarządu 

Konrad Krysiak – Sekretarz  

Główne obszary 
działania (cele ) 

Celem działania klubu jest: 

 stworzenie warunków do uprawiania sportu, upowszechniania 
koszykówki, lekkoatletyki oraz piłki nożnej; 

 uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia 
sportowego organizowanych na obszarze swojego działania; 

 propagowanie i organizowanie działalności sportowej ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia; 

 kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich 
wartościach moralnych; 

 realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego 
dla młodzieży. 

 

 

Dotychczasowe 

Zawodnicy klubu wielokrotnie stawali na podium imprez rangi 
wojewódzkiej i krajowej. Głównie były to dyscypliny indywidualne – 
lekkoatletyka i ciężarowcy. Klub działa na terenie miasta od 1924 r., 
działacze mają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz 
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osiągnięcia i 
doświadczenia 

samorządem i innymi organizacjami pozarządowymi. 

Piłka nożna: 

 awans do Ligi Mazowieckiej (rocznik 2005); 

 transfer zawodnika do Jagiellonia Białystok; 

 zwycięstwo z pierwszymi drużynami Legii Warszawa oraz Wigry 
Suwałki (rocznik 2011). 

Koszykówka: 

 Mistrzostwa Mazowsza w koszykówce 3x3 SZS (rocznik 2007); 

Lekkoatletyka: 

 VIII miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą; 

 II miejsce w międzywojewódzkich Mistrzostwach w rzucie 
oszczepem (kategoria młodzik); 

 III miejsce w Halowym Finale Ogólnopolskim w skoku wzwyż 
U14. 
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4. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi 
Mazowieckiej 

Nr KRS 0000225587 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 
teleadresowe 

ul. Widnichowska 21/1 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 745 39 71 

pckostrow@poczta.onet.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Anna Samsel - Prezes 

Anna Radomska - Kierownik Biura 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

Celem PCK jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we 
wszystkich okolicznościach i w każdym czasie. Cel ten jest 
realizowany w szczególności z zachowaniem bezstronności oraz bez 
dyskryminacji z powodu narodowości, pochodzenia społecznego, rasy, 
płci, religii, języka lub poglądów politycznych: 

 udzielanie pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen; 

 pomoc socjalna; 

 nauka udzielania pierwszej pomocy; 

 propagowanie idei honorowego krwiodawstwa; 

  prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy 
społecznej; 

 realizacja zadań humanitarnych zgodnych ze Statutem PCK;  

 działalność opiekuńcza osób starszych i niesamodzielnych na 
terenie miasta i gminy; 

 wsparcie żywnościowe i higieniczne osób najuboższych, 
niezaradnych życiowo. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

OR.PCK w Ostrowi Mazowieckiej: 

 prowadzi działania na rzecz rozwoju honorowego Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi; 

 niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w klęskach 
żywiołowych i w katastrofach w kraju i za granicą; 

 realizuje zadania z pomocy społecznej w tym usługi opiekuńcze 
w ramach zadań zleconych przez samorządy; 
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 prowadzi działalność w szkołach  w dziedzinie ochrony i 
promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym wśród młodzieży; 

 prowadzi działalność charytatywną; 

 Posiada wykwalifikowaną kadrę i sprawdzone formy opieki nad 
osobami starszymi; 

 wykonuje usługi opiekuńcze nieprzerwanie od 46 lat. 
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5. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Ostrowi Mazowieckiej 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Nr KRS 0000109984 

Dane 
teleadresowe 

ul. Chopina 2B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 661 934 160 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Maria Morawska - Przewodnicząca  

Gabriela Tyl – Sekretarz 

Krystyna Tumiłowicz - Skarbnik 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

 udzielanie pomocy rzeczowej członkom Związku; 

 uzyskanie legitymacji na zniżkowe bilety PKP; 

 integrowanie środowiska PZERiI; 

 współpraca z ośrodkami pomocy społecznej miasta i powiatu 
ostrowskiego. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

 realizacja programu unijnego – pomoc żywnościowa; 

 działalność edukacyjna: zmiany w prawie emerytalno-rentowym, 
znaczenie zdrowego stylu życia, żywienie – warsztaty; 

 integracja członków: wycieczki – Ruciane Nida, Puławy, 
Kazimierz Dolny. 
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6. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 
64 w Ostrowi Mazowieckiej 

Nr KRS 0000102184 

Dane 
teleadresowe 

ul. Przybosia 10 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 606 139 109 

pzw64om@gmail.com 

www.pzw64.ompzw.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Mirosław Gromek – Prezes Koła 

Waldemar Borowy – Wiceprezes Koła 

Leszek Sommer – Wiceprezes Koła, Przewodniczący Klubu 
Spławikowego „Wodnik” 

Włodzimierz Kamieniecki – Skarbnik 

Grażyna Galas – Sekretarz 

Jarosław Bułatowicz – Członek Zarządu, Przewodniczący Klubu 
Spiningowego „Zaczep” 

Bogdan Szarow – Członek Zarządu 

Krzysztof Świerżyński – Członek Zarządu 

Marcin Kołakowski – Członek Zarządu 

Stefan Szydło – Przewodniczący Klubu Seniora „ Sum” 

Główne obszary 
działania (cele) 

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu 
wędkarskiego, ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i 
kształtowanie etyki wędkarskiej. 

Zabezpieczenie czasu wolnego dorosłym, dzieciom i młodzieży. 

Współpraca ze szkołami i samorządami oraz osobami 
niepełnosprawnymi. 

Nauka współżycia z przyrodą. 

 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

Koło istnieje od 1950 roku. W Kole działają: 

 Wędkarski Ostrowski Klub Spławikowy „Wodnik”; 

 Klub Spiningowy „ Zaczep”; 

 Klub Seniora „Sum”. 

W roku 2002 Koło było współorganizatorem 50 Mistrzostw 
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Polski w wędkarstwie rzutowym. 

Dla członków Koła w ciągu roku organizujemy: 

 Mistrzostwa Koła (podlodowe, spławikowe i spinningowe); 

 wycieczki. 

Dla dzieci z miasta oraz okolic organizujemy od 2004 roku Festyn 
Wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Podczas festynu organizowane są 
zawody spławikowe, konkurs plastyczno - ekologiczny oraz zawody 
rzutowe. Udział bierze od 120 –170 dzieci. Wszystkie dzieci biorące 
udział w imprezach oprócz wygranych nagród otrzymują paczki z 
upominkami. Dla wszystkich będących na Festynie wędkarskim 
fundujemy kiełbaski z grilla. 

Organizujemy wędkarskie otwarte zawody dla zawodników z różnych 
części Polski: 

 od 2000 roku Mazowiecki Spinning Bugu o Puchar Prezesa Koła. 
Udział bierze od 140 – 150 zawodników z terenu Polski; 

 od 2001 roku Spinningowe Mistrzostwa Ostrowi Mazowieckiej o 
Puchar Burmistrza. Udział bierze od 80 – 90 zawodników z 
terenu Mazowsza i Podlasia; 

 od 2003 roku Otwarte Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza 
Broku. Udział bierze od 20 – 30 zawodników; 

 od 2007 roku Otwarte Zawody Spławikowe o Puchar Wójta 
Wąsewa. Udział bierze od 20 – 30 zawodników; 

 od 2014 roku Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Andrzejewa; 

 od 2015 roku Zawody Spławikowe o Puchar Właściciela Firmy 
Transportowej Mateusza Siedleckiego; 

 od 2017 roku Memorial Mirka Kamienieckiego – Spiningowe 
Zawody. 

Współpracujemy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi 
Mazowieckiej, jesteśmy od początku jednym ze sponsorów Zawodów 
Tenisowych organizowanych przez ŚDS.  

Nasi zawodnicy biorą udział w zawodach organizowanych przez Okręg 
Mazowiecki PZW oraz inne Koła PZW z terenu Mazowsza oraz 
Podlasia. Posiadamy 8 strażników Społecznej Straży Rybackiej, 9 
sędziów wędkarskich z uprawnieniami Klasy Okręgowej i 
Podstawowej. 

W ciągu roku Organizowane są 3 Mistrzostwa Koła oraz 5 wycieczek.  

Na koniec 2017 roku Koło liczyło 1055 członków. 
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7. 

 

Pełna nazwa 

organizacji 

„SOKÓŁ” Ostrów Mazowiecka 
Nr KRS: 0000094493 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 

teleadresowe 

ul. Trębickiego 10 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 645 21 31 

biuro@opzkosz.pl 

www.opzkosz.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Grzegorz Helcbergiel – Prezes Zarządu 

Paweł Skarpetowski – Wiceprezes Zarządu 

Główne 

obszary 

działania (cele) 

 Upowszechnienie rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych na terenie działania klubu. 

 Tworzenie warunków do uprawiania sportu dla zawodników 

klubu, podnoszenie ich umiejętności sportowych oraz poziomu 

sportowego. 

 Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu . 

 Kształtowanie postaw tolerancji i sportowego ducha walki. 

 Rozwój i popularyzacja koszykówki na terenie swojej 

działalności. 

 Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym. 

 Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. 

Dotychczasowe 

osiągnięcia i 

doświadczenia 

Udział w rozgrywkach centralnych PZKosz - 2 liga mężczyzn w 

sezonach:  

2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 



str. 13 
 

8. 

 

Pełna nazwa 

organizacji 

Ostrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Miasta i 
Powiatu 

Nr KRS 0000220052 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 

teleadresowe 

ul. 3 Maja 57 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 644 03 00 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Grzegorz Depta – Prezes Zarządu 

Zbigniew Kempisty – Sekretarz 

Janusz Pyśk – Skarbnik 

Główne 

obszary 

działania (cele) 

 Popularyzacja idei oraz działania na rzecz zwiększenia 

bezpieczeństwa powszechnego. 

 Przybliżanie standardów oraz zasad zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego. 

 Prowadzenie wzrostu aktywności obywatelskiej w procesie 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

 Działanie na rzecz zbliżenia do społeczeństwa instytucji 

powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. 

 Włączanie młodzieży oraz organizacji młodzieżowych do 

działania na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. 

 Kształtowanie postaw i stosunków społecznych w oparciu o 

fundamentalne normy moralne. 

 Cele określone powyżej i sposób realizacji tych celów odbywa się 

na rzecz całego społeczeństwa. 

Dotychczasowe 

osiągnięcia i 

doświadczenia 

Współdziałanie z organami w zakresie bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Miasta Ostrów Mazowiecka i Powiatu Ostrowskiego poprzez 

monitorowanie patologii społecznych. Organizacja szkoleń dla 

nauczycieli. 
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9. 

  

Pełna nazwa 

organizacji 
Ostrowskie Stowarzyszenie Razem-Więcej 

Nr KRS 0000413947 

Dane 

teleadresowe 

ul. Chełmońskiego 10 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 535 994 525 

razem.55@wp.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Teresa Szulkowska – Prezes Zarządu 

Wanda Kudosz – Wiceprezes Zarządu 

Jadwiga Pietruczak – Skarbnik 

Elżbieta Łuniewska – Sekretarz 

Główne obszary 

działania (cele) 

 Aktywizowanie lokalnej społeczności i promocja miasta.        

Rozwój świadomości: społecznej, historycznej, kulturowej. 

 Współpraca z administracją samorządową. 

 Integracja społeczna, propagowanie sportu i aktywnego stylu 

życia. 

 Promocja: zdrowia, kultury, turystyki i krajoznawstwa, 

zwiększanie wiedzy z zakresu kultury i historii lokalnej. 

Dotychczasowe 

osiągnięcia i 

doświadczenia 

Stowarzyszenie prowadzi działalność od 2012 roku. 

Swoje cele realizuje poprzez: 

 działalność kulturalną, oświatową oraz szkoleniową w zakresie 

rękodzieła artystycznego oraz kultywowania tradycji miasta i 

regionu; 

 aktywne uczestnictwo w Jarmarku Wielkanocnym i 

Bożonarodzeniowym w Ostrowi Mazowieckiej; 

 prowadzenie warsztatów z młodzieżą szkół podstawowych w 

ramach rękodzieła artystycznego; 

 organizacje licznych wyjazdów rowerowych po terenie powiatu; 

 uczestnictwo w warsztatach rękodzieła ludowego 

organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Broku. 
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10. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA” 

Nr KRS 0000112202 

Dane 
teleadresowe 

ul. Chopina 2B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 643 83 55 

st.r.a.rodzina@wp.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Henryk Kochanowski - Prezes Zarządu 

Zbigniew Kalupa - Wiceprezes Zarządu 

Hanna Radgowska - Sekretarz 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

 Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych, dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie 
w społeczeństwie wzorów zdrowego stylu życia. 

 Pomoc ludziom uzależnionym i wykluczonym społecznie. 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu. 

 Promocja zdrowia. 

 Działania w zakresie aktywności fizycznej. 

 Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

 Organizacja wyjazdów integracyjno-terapeutycznych dla członków 
stowarzyszenia. 

 Organizacja spotkań z „ Mikołajem”. 

 Organizacja corocznego Forum trzeźwościowego, Osuchowskich 
spotkań środowisk trzeźwościowych, Mistrzostw  Mazowsza w 
tenisie stołowym środowisk abstynenckich. 

 Współpraca z Bankiem Żywności w Siedlcach ( dystrybucja art. 
żywnościowych). 

 Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i grupy 
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 Organizacja wyjazdów na ogólnopolskie zloty trzeźwościowe. 

 Organizacja turniejów tenisa stołowego. 

 

 

 



str. 16 
 

11. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych 
„OTIKO” 

Nr KRS 0000206641 

Dane 
teleadresowe 

ul. Rubinkowskiego 15 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 502 391 038 

otiko@wp.pl 

www.otiko.ostrowmaz.com 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Krzysztof Swaczyna - Prezes Zarządu 

Michał Swaczyna - Wiceprezes Zarządu 

Dominika Potomska - Wiceprezes Zarządu 

Andrzej Sikora - Sekretarz 

Piotr Trentowski - Skarbnik 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

 Prowadzenie sceny teatralnej. 

 Prowadzenie szkoły muzycznej I stopnia oraz w ramach szkoły 
prowadzenie zajęć nauki tańca. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

 Ponad 10-letnie doświadczenie w organizowaniu czasu wolnego 
dzieci i młodzieży.  

 Kilku absolwentów szkoły muzycznej studiuje na wyższych 
uczelniach muzycznych. 

 Wiele zdobytych nagród na konkursach i festiwalach teatralnych. 
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12. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w 
Ostrowi Mazowieckiej 

Nr KRS 0000114636 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 
teleadresowe 

ul. Sikorskiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 644 06 80 w.39 

oswiataostrow@wp.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Anna Chorąży-Samsel – Skarbnik 

Marta Ciężka – Wiceprzewodnicząca 

Wiesława Kańkowska - Sekretarz 

Grażyna Borkowska – Członek 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

Celem Towarzystwa jest wszechstronna działalność w kierunku rozwoju 
promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, kształtowanie postaw i 
zachowań zdrowotnych ogółu społeczeństwa oraz uświadamianie 
zakresu odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Oświaty 
Zdrowotnej powstało wiele programów edukacyjno-profilaktycznych, 
realizowanych we współpracy z inspekcją sanitarną, szkołami, 
zakładami opieki społecznej.  

Najważniejsze z nich realizowane na terenie powiatu to m.in.: 

 Zapobieganie zakażeniom WZW B” 

 „Polsko, nie ślepnij” – program profilaktyki jaskry  

 „Stres pod kontrolą”  

 „Pomaluj życie na NOVO” – program nt. Cukrzycy 

 „Stop pneumokokom” 

 „Uwierz w siebie” 

 „Powiedz nie trądzikowi” 
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13. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Ostrowi 
Mazowieckiej 

Nr KRS 0000183520 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 
teleadresowe 

ul. Chopina 2B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 602 285 404 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Romuald Samson – Prezes Zarządu 

Kazimierz Duda – Wiceprezes Zarządu 

Józef Ryszard Peńkos – Sekretarz Zarządu 

Joanna Małyszko – Skarbnik  

Ryszard Zadroga – Członek Zarządu 

Elżbieta Dzieniszewska – Członek Zarządu 

Janusz Kulesza – Członek Zarządu 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

Realizacja zadań wynikających ze Statutu Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków z 2021 Rozdział II – Cele i środki działania. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

Działalność Stowarzyszenia w latach 2020 -2021 była w znacznym 
stopniu ograniczona ze względu na pandemię wirusa Covid – 19. 
Realizowane były podstawowe zadania statutowe: działalność 
edukacyjna, propagandowa, integracyjna środowiska osób chorych na 
cukrzycę. Prowadzono również działalność pomocową dla członków 
PSD. 
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14. 

 

Pełna nazwa 

organizacji 

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki 

Koło Terenowe Ostrów Mazowiecka 
Nr KRS 0000163347 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 

teleadresowe 

ul. Chopina 2B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 600 920 527 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Krystyna Mierzwińska - Prezes Zarządu 

Teresa Wardaszko - Zastępca Prezesa Zarządu 

Marianna Andrzejczyk - Sekretarz 

Halina Piórkowska - Członek Zarządu 

Główne 

obszary 

działania (cele) 

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej 

integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, 

edukacji i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu 

ochrony ich praw obywatelskich.  

Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych 

państwa, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych 

instytucji. 

Dotychczasowe 

osiągnięcia i 

doświadczenia 

 Zarząd Koła organizuje coroczne spotkania integracyjne z okazji 

Świąt Wielkanocnych, Święta Białej Laski i Bożego Narodzenia.  

 Organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla członków 

związku i opiekunów.  

 Organizuje rehabilitację niewidomych i słabowidzących oraz 

pomoc rzeczową.  

 Pomaga w organizowaniu wyjazdów do Ośrodków szkoleniowych 

dla niewidomych .  

 Zapewniamy pomoc psychologiczną dla osób niewidomych i 

słabowidzących.  

 Występuje do firm państwowych, prywatnych i urzędów o pomoc 

finansową na realizację zadań statutowych. 
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15. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski” 

Nr KRS 0000191432 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 
teleadresowe 

ul. 3 Maja 68 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 645 71 00 

poczta@bezpiecznypowiatostrowski.pl 

www.bezpiecznypowiatostrowski.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Zbigniew Kamiński – Prezes Zarządu 

Leszek Falbowski – Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Liwartowski – Wiceprezes Zarządu 

Jolanta Ugniewska – Sekretarz 

Anna Krajewska – Skarbnik 

Janusz Iwanowski – Członek Zarządu 

Wojciech Eugeniusz Krzyżanowski – Członek Zarządu 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

 Tworzenie warunków dla społecznego frontu przeciwdziałania 
przestępczości i patologii oraz budowanie programów 
profilaktycznych. 

 Wytworzenie wśród społeczeństwa powiatu ostrowskiego 
poczucia bezpieczeństwa. 

 Tworzenie stanu bezpieczeństwa zachęcającego do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

 Kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej 
społeczeństwa. 

 Pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa. 

 Zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską 
współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie realizacji 
programów zapobiegawczych. 

 Prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i 
zasadność podjęcia działań programowych, poprzez: analizę 
dynamiki przestępczości, geografii czasowo - przestrzennej 
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zdarzeń, rozpoznania czynników warunkujących stopień 
zagrożenia przestępczością, a także badanie opinii środowiska w 
przedmiocie czynników wpływających na poczucie 
bezpieczeństwa oraz poziomu poczucia tego zagrożenia. 

 Opracowanie na bazie tak skonstruowanego planu - "mapy 
przestępczości" - właściwych proporcji programowych, 
adekwatnych do zagrożenia, uwzględniając odczucia społeczne 
oraz infrastrukturę terenu. 

 Pomoc ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych. 

 Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem. 

 Pozyskiwanie środków finansowych, niezbędnych dla realizacji 
programu "bezpieczny powiat ostrowski". 

 Działanie na rzecz poprawy warunków pracy i służby 
funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz 
pomocy poszkodowanym w służbie i ich rodzinom. 

 Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, 
realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich 
na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego. 

 Ochrona dziedzictwa narodu polskiego. 

 Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, 
wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, ekologicznej i 
zdrowotnej. 

 Kultywowanie historii, tradycji kultury ze szczególnym 
uwzględnieniem folkloru i tradycji. 

 Promowanie walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju 
społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki. 

 Wspieranie inicjatyw polonijnych poza granicami Polski. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski” był współorganizatorem 
szeregu spotkań, konkursów, imprez promujących wiedzę z zakresu 
bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych, udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawności i umiejętności 
przeciwpożarowych, spędzania wolnego czasu w okresie wakacji i ferii 
zimowych m. in.  podczas X Dożynek Powiatowych w Zuzeli. Powyższe 
działania skierowane były w szczególności do dzieci oraz młodzieży z 
terenu powiatu ostrowskiego np. Eliminacje Powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej; Eliminacje Powiatowe 
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Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży; 
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym; Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego; Powiatowy Konkurs 
Historyczny; Powiatowy Konkurs Strzelecki; Powiatowy Konkurs 
Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – o puchar Starosty 
Ostrowskiego z okazji Powiatowych obchodów Dnia Niepodległości; 
Konkurs literacki INVICTUS 2015 (konkurs mający na celu 
rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu 
ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególny sposób nagrodzenie tych 
osób, które swą postawą moralną, zaangażowaniem społecznym 
przyczyniają się do dobra ogółu). 

Stowarzyszenie wspiera działania Policji oraz Straży Pożarnej, w tym 
jednostek OSP dokonując zakupu sprzętu ratowniczego. 

Stowarzyszenie realizowało umowy partnerskie dotyczące m.in. 
„Modernizacji budynku LO w Ostrowi Mazowieckiej”, „Przebudowy 
Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej”. Udzielało pomocy 
finansowej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski” było organizatorem 
projektu pn. „Pierwsi w sporcie, mocni w nauce, skuteczni w życiu”, 
którego celem była popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród 
młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego 
poprzez przeprowadzenie zawodów sportowych w ramach Mazowieckiej 
Olimpiady Młodzieżowej.  

W roku 2017 Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski” było 
współorganizatorem 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
na terenie powiatu ostrowskiego oraz konferencji pt. „Narkotyki i 
dopalacze – zjawisko, wielowymiarowe zagrożenia, profilaktyka na 
poziomie szkolnym i  środowiska”. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat 
Ostrowski” było współorganizatorem Wystawy grzybów. Której celem 
było zainteresowanie mieszkańców powiatu ostrowskiego tematyką 
bezpiecznego grzybobrania oraz konferencji pt. Narkotyki i dopalacze – 
zjawisko, wielowymiarowe zagrożenia, profilaktyka na poziomie 
szkolnym i środowiska”.  W roku 2018 Stowarzyszenie kolejny raz 
włączyło się w organizację 26. Finału Wielkiej orkiestry Świątecznej 
Pomocy na terenie powiatu ostrowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



str. 23 
 

16. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

 Koło nr 5 Ostrów Mazowiecka 

Nr KRS: 0000043188 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 
teleadresowe 

ul. K. Piłata 12 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 664 962 885 

e-mail: kazekku@wp.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Kazimierz Kulesza - Prezes Zarządu Koła Nr 5 

Arkadiusz Gruszczyński - Wiceprezes/Skarbnik Zarządu Koła Nr 5 

Krzysztof Chrostowski – Wiceprezes Zarządu Koła Nr 5 

Dariusz Pędzich - Sekretarz Koła Nr 5 

Główne obszary 
działania (cele) 

Realizacja zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych m.in.: 

 zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i 
żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) 
po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz 
organizowania ich uczestniczenia w życiu społecznym i 
publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju; 

 organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla 
swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów 
resortu spraw wewnętrznych; 

 aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, 
wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy 
obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowanie 
pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w 
środowisku byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw 
wewnętrznych oraz ich rodzin; 

 ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie 
przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, 
uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz 
sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej; 

 reprezentowanie interesów emerytów i rencistów wobec 
organów władzy i administracji państwowej, w tym także 
wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
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kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek 
administracyjnych, jak również wobec samorządów 
terytorialnych i innych organizacji; 

 integrowanie członków stowarzyszenia i ich rodzin. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w 
szczególności w zakresie: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób. 

2. Działalności charytatywnej. 

3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej. 

4. Ochrony i promocji zdrowia. 

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych. 

7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

8. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

10. Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności 
państwa. 

11. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

Niesienie pomocy. Organizowanie różnych form działalności 
kulturalnej, krajoznawczej, socjalnej itd. Od początku 2020 roku z 
powodu Covid - 19 działalność ograniczyła się do świadczeń 
socjalnych dla potrzebujących. 
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17. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA" 

Nr KRS 0000191149 

Dane 
teleadresowe 

ul. Sportowa 14 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 607 601 303 

soniskierka@interia.pl 

 

Adres do korespondencji: 

Zieleniec 62 

07-140 Sadowne 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Zenon Koroś – Prezes  

Artur Wilk – Wiceprezes  

Główne 
obszary 
działania (cele) 

 Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w 
pełnieniu przez nich ról społecznych. 

 Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia 
społecznego i zawodowego. 

 Zmiana negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych. 

 Upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 Upowszechnienie praw osób niepełnosprawnych, 
poszkodowanych w wypadkach drogowych, w dziedzinie pracy, 
nauki, rehabilitacji, pomocy udzielanej przez państwo i inne 
organizacje pozarządowe. 

 Popieranie, organizowanie i inicjowanie działań w zakresie 
rehabilitacji leczniczej, społecznej i sportowej osób 
niepełnosprawnych. 

 Promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych ze 
szczególnym naciskiem na organizowanie obozów i imprez 
sportowo-rekreacyjno-kulturalnych. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” od początku 
swojego istnienia skupiło się na aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
Jako środek do realizacji tego celu wybraliśmy organizację różnego 
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rodzaju imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Do 
najbardziej rozwijanych przez stowarzyszenie form aktywizacji należy 
jednak organizowanie sportu niepełnosprawnych.  

Stowarzyszenie „ISKIERKA” od 2005 roku prowadzi drużynę rugby na 
wózkach „GROM – Ostrów”. W związku z działalnością drużyny, jej 
potrzebami, organizujemy cotygodniowe treningi sportowe na hali 
MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej (w środy w godz. 17.00-20.00). 
Zapewniamy także drużynie udział w wszystkich turniejach ligowych w 
Polsce, raz w roku organizujemy sami taki turniej. Finansujemy zakup 
sprzętu dla zawodników chcących uprawiać rugby na wózkach. W 2017 
r. drużyna zajęła I miejsce w mazowieckiej lidze rugby na wózkach, III 
miejsce w pucharze Polski, III miejsce w międzynarodowym turnieju  „ 
OSTRAVA CUP 2017”. 

Poza działalnością sportową organizujemy sylwestra oraz inne 
okolicznościowe zabawy, w których niepełnosprawni uczestniczą na 
równi z osobami sprawnymi. 
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18. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 

Nr KRS 0000371573 

Dane 
teleadresowe 

ul. Chopina 2B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 505 596 015 

stowarzyszenie_przystan1@o2.pl 

www.son.naszaplacowka.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Anna Katarzyna Kolasińska – Prezes Zarządu 

Iwona Krajewska – Skarbnik 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów i działanie na 
rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych . Powyższy cel 
Stowarzyszenie realizuje nieodpłatnie poprzez: 

 dbanie o godność osoby niepełnosprawnej; 

 integrację z najbliższym środowiskiem; 

 organizowanie imprez integracyjnych; 

 tworzenie i prowadzenie programów wspierających samodzielne, 
aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym; 

 współpracę z organami władzy administracji publicznej, 
samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi, 
środowiskami opiniotwórczymi, instytucjami gospodarczymi, 
kulturalnymi, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
innymi organizacjami istniejącymi na terenie działania 
stowarzyszenia. 

 tworzenie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom 
(grup wsparcia, informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii 
psychologicznej); 

 współpracę z wolontariatem; 

 organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turnusów 
rehabilitacyjnych; 

 ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, 
profilaktyki, pomoc w różnych formach osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności; 

 przygotowanie i realizacja projektów finansowych ze środków 
budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, samorządu, lub 
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innych organizacji udzielających wsparcia finansowego w 
zakresie realizowanych przez Stowarzyszenie. 

Powyższy cel Stowarzyszenie realizuje odpłatnie poprzez: 

 wspieranie doskonalenia zawodowego osób niepełnosprawnych i 
szkoleń nauczycieli oraz ich udziału w konferencjach i 
szkoleniach; 

 organizowanie konferencji, seminariów , szkoleń i wykładów 
zbieżnych z celami Stowarzyszenia; 

 wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami 
Stowarzyszenia; 

 działania edukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze, 
profilaktyczne, psychoprofilaktyczne, szkoleniowe na rzecz 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z niepełnosprawnością 
oraz ich rodzin. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

1. Wycieczka do Wilanowa „Zwiedzam, oglądam, wzbogacam się” 
03.IX.2011 r. „Zleceniodawca” Powiat Ostrowski. 

2. „Bieg Integracyjny” 02.X.2011 r. „Zleceniodawca” Burmistrz 
Miasta Ostrów Mazowiecka. 

3. „Pływam – jestem zdrowszy” 02.X.2011 r. - 30.XI.2011 r. 
Zleceniodawca” Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. 

4. „Integracyjna zabawa Mikołajkowa” 10.XII.2011 r. 
„Zleceniodawca” Zarząd   Województwa Mazowieckiego. 

5. „Oglądam – podziwiam, zwiedzam – żyję!” 07.V.2012 r. -
15.VI.2012 r. Zleceniodawca” Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. 

6. Współorganizacja VI Biegu Integracyjnego ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej 09.X.2012 r. 

7. „Rehabilitacja społeczna i ruchowa – droga do zdrowia i radości” 
01.VII.2012 r.- 31.XII.2012 „Zleceniodawca” Wojewoda Mazowiecki. 

8. „Edukacja i rekreacja – metodą na aktywność” 15.VII.2013 r. - 
30.IX.2013 r. „Zleceniodawca” Powiat Ostrowski. 

9. „Bieg integracyjny” 06.V.2013 r. - 30.X.2013 r. „Zleceniodawca” 
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. 

10. VIII Integracyjny Bieg po Zdrowie - „Aktywni Niepełnosprawni” 
06.V.2014 r. - 30.XII.2014 r. „Zleceniodawca” Burmistrz Miasta Ostrów 
Mazowiecka. 

11. „Szlakiem Mazowieckim – Spotkanie z Historią i Kulturą” 
01.VII.2014 r.-30.VIII.2014 r. „Zleceniodawca” Starosta Powiatu 
Ostrowskiego. 

12. „Dobrze już było – teraz będzie lepiej” 01.VII.2014 r. - 
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31.XII.2014 „Zleceniodawca” Wojewoda Mazowiecki. 

13. „Integracyjna Zabawa Bożonarodzeniowa” 01.XII.2014 r. - 
31.XII.2014 r. „Zleceniodawca” Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

14. „Bieg Patriotyczny dla uczczenia 70 rocznicy zakończenia II 
wojny światowej” 05.V.2015 r. - 30.XI.2015 r. „Zleceniodawca” 
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. 

15. „ Kultura na Mazowszu – od Zwiedzania do Śpiewania” 
01.VII.2015 r. - 30.IX.2015 r. „Zleceniodawca” Starosta Powiatu 
Ostrowskiego. 

16. „Przez aktywność do zdrowia” - Małe Granty 20.VIII.2015 r. - 
31.X.2015 r. „Zleceniodawca” Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

17. „Niepełnosprawność za Kulisami – Kurtyna w Górę” 05.V.2016 r. 
- 31.X.2016 r. „Zleceniodawca” Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

18. „Kulturalni Niepełnosprawni – Zwiedzają i Śpiewają” 01.VII.2016 
r. - 30.IX.2016 r.  „Zleceniodawca” Burmistrz Miasta Ostrów 
Mazowiecka. 

19. „Integracja i Rekreacja” 01.VIII.2016 r. - 11.IX.2016 r. 
„Zleceniodawca” Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. 

20. Organizacja Warsztatów Poprawnej Wymowy, które odbyły się 
28.XII.2016 r. w Restauracji Cobra w Ostrowi Mazowieckiej. 

21. „Wiele dróg- jeden szlak” 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. 
„Zleceniodawca” Burmistrz Miasta Ostrów  Mazowiecka. 

22. „Inspiracje Muzyczne” 16.08.2017r.- 16.10.2017 r. 
„Zleceniodawca” Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. 

23. „Uroczyste Integracyjne spotkanie Bożonarodzeniowe 
11.12.2017 r. 19.12.2017 r. „Zleceniodawca” Burmistrz Miasta Ostrów 
Mazowiecka. 

24. „Malowanie i Śpiewanie” 11.06.2018 r. – 14.08.2018 r. 
„Zleceniodawca” Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. 

25. „Tu jeszcze nie byliśmy” 02.07.2018 r. – 14.08.2018r. 
„Zleceniodawca” Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. 

26. „Po co nam teatr?” 22.10.2018 r.- 28.12.2018 r. „Zleceniodawca” 
Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. 

27. „ Moje Miasto” 29.10.2018 r. - 03.12.2018 r. „Zleceniodawca” 
Miasto Ostrów Mazowiecka. 

28. Podczas organizacji przez MOSiR Dnia Sportu członkowie 
Stowarzyszenia w ramach współuczestnictwa brali czynny udział w 
projekcie pt. Kierować każdy może”. 

29. Kulturalna „Przystań” 08.07.2019 r. - 30.09.2019 r. 
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„Zleceniodawca” Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. 

30. „Polska jest nasza” 23.04.2019 r. - 07-06.2019 r. 
„Zleceniodawca” Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. 

31. „Lubimy Święta” 04.11.2019 r. - 31.12.2019 r. „Zleceniodawca” 
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka. 

32. Rozwój Stowarzyszenia „Przystań” 01.09.2020 r. - 15.10.2020 r. 
Konkurs mikroGRANTY mOWES w ramach projektu „Mazowiecki 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” 
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19. 

 

Pełna nazwa 

organizacji 

Stowarzyszenie Promujące Abstynencję i Zdrowy Styl Życia 
„Zacznij od Nowa” 
Nr KRS 0000409423 

Dane 

teleadresowe 

ul. Chopina 2B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 796 854 365 

zodn@wp.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Maria Marek – Prezes Zarządu 

Mirosław Cichowski – Wiceprezes Zarządu 

Sławomir Brzostek - Wiceprezes Zarządu 

Janusz Czarnecki – Sekretarz 

Tomasz Pieńkos – Skarbnik 

Główne obszary 

działania (cele) 

1. Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych, dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie 

w społeczeństwie wzorów zdrowego stylu życia. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie rajdów 

rowerowych, maratonów biegowych, biegów narciarskich itp. 

3. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa, pomoc ludziom 

uzależnionym, niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie w 

odzyskiwaniu właściwej postawy w środowisku. 

4. Promocja i organizacja wolontariatu. 

5. Tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób 

uzależnionych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie). 

6. Organizacja zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych oraz 

organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych i 

dysfunkcyjnych. 

7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: 
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 rozwój przedsiębiorczości; 

 promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób 

pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą; 

 działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, 

przeciwdziałaniem patologiom społecznym i wykluczeniu; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej 

oraz działania na rzecz integracji europejskiej; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych. 

Dotychczasowe 

osiągnięcia i 

doświadczenia 

Przy Stowarzyszeniu spotykają się grupy samopomocowe AA, AA 

Kobiet, DDA i Alateen. 

Organizacja rowerowego Rajdu Brzegiem Bałtyku. 
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20. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych 
oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej 

Nr KRS 0000019545 

Dane 
teleadresowe 

ul. Elizy Orzeszkowej 7c/2 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 644 32 74 

spkimoszo@poczta.onet.pl 

www.spkimoszo.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Zbigniew Dobrzyński – Prezes Zarządu 

Kazimierz Ducki – Wiceprezes Zarządu 

Dariusz Wójcik – Skarbnik 

Łukasz Twardowski – Sekretarz 

Piotr Kowalewski – Członek Zarządu 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

1. Reprezentacja interesów członków stowarzyszenia wobec władz 
administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i 
gospodarczych, krajowych i zagranicznych. 

2. Udzielanie pomocy i informacji zrzeszonych członków w sprawach 
związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego 
transportu drogowego, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentów 
przewozowych, opinii oraz ekspertyz. 

3. Tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia. 

4. Promocja i propagowanie korzystania z usług członków 
stowarzyszenia. 

5. Tworzenie zasad etyki zawodowej przewoźnika, kontrola i 
egzekwowanie przestrzegania tych zasad wśród członków 
stowarzyszenia. 

6. Ochrona interesów przewoźników jako grupy zawodowej. 

7. Dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych 
przewoźników. 

8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych 
organizacji przewoźników lub o charakterze pokrewnym. 

9. Współpraca i przygotowanie krajowych i międzynarodowych 
przepisów dotyczących transportu drogowego. 
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Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

1.  Organizacja imprez i uroczystości branżowych. 

2. Udział w pracach nad przepisami dotyczącymi transportu 
międzynarodowego w ZMPD oraz BdsTMGITD. 

3. Spotkania w Sejmie RP (Zespół Parlamentarny ma rzecz Wspierania 
Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego). 

4. Organizacja kursów i szkoleń dla przewoźników. 

5. Porozumienie na mocy którego Stowarzyszenie obejmuje patronat 
nad uczniami Technikum nr 2 im. Powstańców Styczniowych w 
Zespole Szkół  nr 2. 

6. Działania w kierunku tworzenia klas kształcących w zawodzie 
kierowca-mechanik. 
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21. 
 

Pełna nazwa 
organizacji Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Dane 
teleadresowe 

ul. 3 Maja 57 
07-300 Ostrów Mazowiecka 
 

Adres do korespondencji: 
ul. Okrzei 1/37 
07-300 Ostrów Mazowiecka  
Tel. 517 845 099 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Wiesław Wiśniewski – Prezes 

Główne obszary 
działania (cele) 

Budowa pomników pamięci poległym żołnierzom Armii Krajowej. 
Udział w państwowych uroczystościach patriotycznych. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 
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22. 

 

Pełna nazwa 

organizacji 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrowi 
Mazowieckiej 

Nr KRS 0000134684 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 

teleadresowe 

ul. Sikorskiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 502 857 538 

tpd@op.pl 

www.tpd-ostrow-maz.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Danuta Umińska – Prezes 

Iwona Szydlik – Skarbnik 

Główne 

obszary 

działania (cele) 

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2. Przekazywanie żywności z Banku Żywności osobom potrzebującym. 

3. Przekazywanie odzieży, obuwia itp. osobom potrzebującym. 

4. Akcje Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, z okazji Dnia Dziecka. 

5. Poradnictwo „Rzecznika Praw Dziecka TPD”. 

6. Organizacja szkoleń dla wolontariuszy, opiekunów kolonii 

kierowników wycieczek, BHP. 

Dotychczasowe 

osiągnięcia i 

doświadczenia 

Prowadzone są pogadanki, spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach 

– propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka, liczne wycieczki, 

Szkolenia, poradnictwo dla rodziców. Współpraca z MOPS-em, GOPS-

ami, Policją i innymi instytucjami. 
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23. 

 

Pełna nazwa 
organizacji Związek Sybiraków w Ostrowi Mazowieckiej 

Dane 
teleadresowe 

ul. Chopina 2B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Tadeusz Jemielita – Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasik – Sekretarz 

Janina Piasecka – Skarbnik 

Główne obszary 
działania (cele) 

Teren Powiatu Ostrów Mazowiecka: 

 udział w spotkaniach z młodzieżą szkół podstawowych i średnich 
na terenie powiatu; 

 udział w spotkaniach i uroczystościach z okazji świąt 
państwowych i samorządowych. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

1. Wmurowanie tablicy pamiątkowej w Kościele pod wezwaniem 
Chrystusa Dobrego Pasterza. 

2. Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Kalinowie im. 
„Zesłańców Syberyjskich”. 

3. Wyjazd do Włoch na zaproszenie Burmistrza Brembate di Sopra. 
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24. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” 

Nr KRS 0000342968 

Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane 
teleadresowe 

Drewnowo-Ziemaki 17 

07-325 Boguty-Pianki  

Tel. 661 885 697 

stowarzyszenie.lzp@gmail.com  

www.ludziezpasja.org  

www.facebook.com/stowarzyszenie.lzp/ 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Paweł Cieśluk - Prezes Zarządu 

Małgorzata Jamiołkowska - Wiceprezes Zarządu 

Hanna Chormińska - Wiceprezes Zarządu 

Marek Kuziak - Sekretarz 

Agnieszka Gwardiak - Skarbnik 

Kazimierz Łaszczyński 

Główne obszary 
działania (cele) 

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 

2. Kultywowanie pamięci o papieżu Janie Pawle II 

3. Wychowanie patriotyczne 

4. Racjonalizm 

5. Edukacja przyrodnicza 

6. Promocja turystyki i aktywnych form wypoczynku 

7. Propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i 
udzielanie im wsparcia 

8. Budowanie i promocja społeczeństwa obywatelskiego. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

Realizowane projekty: 

 Konkurs fotograficzny ( 8 edycji) 

 Wycieczka „Siemianowska” ( 8 edycji) 

 Zimowe Ptakoliczenie ( 3 edycje) 

 Noc Sów ( 3 edycje) 
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 Ramię w ramię ku niepodległości 

  Klub dyskusyjny im. Tomasza Merty ( 13 spotkań) 

 Realizacja spektaklu „Kryptonim Druh” 

 Teatr bez tajemnic 

  Skwerek Obfitości 

 Warsztaty fotograficzne ( 2 edycje) 

Wydane: 

 „Rocznik Ostrowski” (4 numery) 

 „Zapiski Ostrowskie” (18 numerów) 
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25. 
 

Pełna nazwa 
organizacji 

Ostrowski Powiatowy Związek Koszykówki 
Nr KRS 0000513070 

Dane 
teleadresowe 

ul. Trębickiego 10 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

tel. 29 645 21 31 

biuro@opzkosz.pl 

www.opzkosz.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Grzegorz Helcbergiel – Prezes Zarządu 

Michał Chojnowski – W-ce Prezes Zarządu 

Główne 
obszary 
działania (cele) 

 Popularyzacja 

 Rozwój 

 Stałe podnoszenie poziomu sportowego koszykówki na terenie 
powiatu ostrowskiego. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczeni 

 Współorganizacja turniejów koszykówki 3x3; 

 Eliminacje Mistrzostw Polski 3x3; 

 Halowe Mistrzostwa Polski 3x3- strefowe; 

 Turniej o Puchar Starosty Ostrowskiego 3x3. 
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26. 

 

Pełna nazwa 
organizacji 

„SOKOŁY” Ostrów Mazowiecka 

Nr KRS 0000690143 

Dane 
teleadresowe 

ul. Trębickiego 10 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

tel. 29 645 21 31 

biuro@opzkosz.pl 

www.opzkosz.pl 

Osoby 
reprezentujące 
organizację 

Paweł Skarpetowski– Prezes Zarządu 

Grzegorz Helcbergiel– W-ce Prezes Zarządu 

Główne obszary 
działania (cele ) 

1. Upowszechnianie, rozwój koszykówki 3x3 wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych na terenie działania klubu. 

2. Tworzenie warunków do uprawiania koszykówki 3x3 dla 
zawodników klubu, podnoszenie ich umiejętności sportowych oraz 
poziomu sportowego. 

3. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu. 

4. Kształtowanie postaw tolerancji, ducha walki sportowej. 

5. Rozwój i popularyzacja koszykówki 3X3. 

6. Udział w lokalnym, ogólnopolskim życiu sportowym. 

7. Aktywizowanie, integrowanie środowiska lokalnego. 

Dotychczasowe 
osiągnięcia i 
doświadczenia 

Występy w Finałach Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 – miejsca IV-
VIII. 
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27. 

 

Pełna nazwa 

organizacji 
Stowarzyszenie PIESOS 

Nr KRS 0000899663 

Dane 

teleadresowe 

ul. Kościuszki 64 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

marcin@piesos.pl 

www. facebook.com/stowarzyszenie.piesos 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Marcin Ambroziak 

Kamila Syposz 

Teresa Ambroziak 

Główne obszary 

działania (cele) 

Cele statutowe to: 

1. Szeroko pojęta pomoc zwierzętom w szczególności na terenie 

miasta Ostrów Mazowiecka oraz okolic. 

2.  Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami 

wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi. 

3.  Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania ustawy o 

ochronie zwierząt poprzez współprace z Policją, Strażą Miejską i 

innymi organami państwowymi. 

4.  zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad 

zwierzętami oraz niewłaściwego ich traktowania. 

5. Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym i skrzywdzonym, w 

szczególności poprzez ich leczenie, resocjalizacje, umieszczanie w 

schroniskach, hotelach oraz pozyskiwanie domów tymczasowych i 

stałych. 

6. Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie ochrony i opieki 

nad zwierzętami. 

 

Dotychczasowe 

Stowarzyszenie PIESOS zostało zarejestrowane 11.05.2021 roku, ale 

już może pochwalić się pierwszymi sukcesami w realizacji zadań z 
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osiągnięcia i 

doświadczenia 

obszaru pożytku publicznego przyczyniając się do adopcji 3 kotów i 3 

psów, oraz mając pod opieką obecnie 7 kotów i 1 psa. Stowarzyszenie 

angażuje się we współpracę ze Strażą Miejską w Ostrowi Mazowieckiej 

wspierając proces adopcji i wyprowadzając psy na spacer z punktu 

tymczasowego. Jeszcze przed rejestracją uruchomiliśmy cieszącą się 

dużym zainteresowaniem kampanię w social mediach informującą o 

obowiązkach właścicieli psów określonych w Ustawie o ochronie 

zwierząt. 

 


