
 

 

Wykaz Organizacji znajdujących się w „Mapie Aktywności”  

 

1. Fundacja AMF Nasza Droga 

2. Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka” 

3. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego koło nr 64 w Ostrowi 

Mazowieckiej 

4. Ostrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Miasta i Powiatu w Ostrowi 

Mazowieckiej 

5. Ostrowskie Stowarzyszenie Razem-Więcej 

6. Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych OTIKO 

7. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 

8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Ostrowi Mazowieckiej 

9. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Ostrowi Mazowieckiej 

10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ostrowi 

Mazowieckiej 

11. Polski Związek Niewidomych 

12. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Ostrowski 

13. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” 

14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 

15. Stowarzyszenie Promujące Abstynencję i Zdrowy Styl Życia „Zacznij Od Nowa” 

16. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Rodzina” 

17. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski „Podaruj Uśmiech” 

18. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

19. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne            

w Ostrowi Mazowieckiej 

20. Ostrowski Klub Koszykówki „SOKÓŁ” 

21. Klub Abstynenta „TANTAL” 

22. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów 

Ziemi Ostrowskiej 

23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – oddział powiatowy 

24. Związek Sybiraków 

25. Spółdzielnia Socjalna Centrum Terapeutyczno – Opiekuńcze „Amelia” 

 

 

 



 

1. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Fundacja AMF Nasza Droga 

NR KRS 000015928 

Organizacja posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Biała 1 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel 29 644 21 16 

Fax 29 644 21 10 

Barbara.bilwin@forte.com.pl 

WWW.amf.org.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Barbara Bilwin-prezes 

Główne obszary 

działania (cele) 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca 

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie ich szans 

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Ochrona zdrowia 

- Ochrona i promocja zdrowia 

Nauka, kultura, ekologia 

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

Sport, turystyka, wypoczynek 

- Wspieranie i 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: 

Program stypendialny "Daję, abyś i Ty dawał" 

Program Wakacyjny "Lato czeka" 

Program Pomocy "Tu i teraz" 

Prowadzone działania 

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, praca rozpoznawcza wychowawców, poznawanie środowiska 

domowego, częste kontakty ze szkołami, rozmowy z nauczycielami i 

stypendystami, pomoc zdrowotna, opieka lekarska i stomatologiczna, warsztaty 

mailto:Barbara.bilwin@forte.com.pl
http://www.amf.org.pl/


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 zdowotnymi, finansowymi lub 

społecznymi. Do tej pory 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka” 

NR KRS 0000264728 

Organizacja posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Warchalskiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 696 165 357 

e-mail: bbaarrtek@o2.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Bartłomiej Pieńkowski - Prezes 

Remigiusz Wasil – V-ce prezes 

Jerzy Bauer – V-ce prezes 

Zygmunt Wojtaś - Sekretarz 

Główne obszary 

działania (cele) 

Celem działania klubu jest dbanie o rozwój szeroko rozumianej kultury fizycznej 

na terenie miasta, powiatu ostrowskiego oraz woj. mazowieckiego. 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

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. więc działacze mają już wielokrotne 

doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz samorządem i organizacjami 

pozarządowymi. 

 



 

3. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 64 w Ostrowi 

Mazowieckiej 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Partyzantów 7  

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Adres do korespondencji 

Borowy Waldemar 

Ul Partyzantów 3/12 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel 606 139 109 

e-mail: wborowy@vp.pl 

WWW.pzw64.ompzw.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Waldemar Borowy – Prezes Koła 

Mirosław Gromek – V-ce Prezes Koła 

Włodzimierz Kamieniecki – Skarbnik Koła 

Grażyna Galas – Sekretarz Koła 

Zygmunt Podbielski – Kapitan Sportowy Koła 

Leszek Sommer – Członek Zarządu ds. Młodzieży 

Bogdan Szarow – Dowódca Grupy Społecznej Straży Rybackiej 

Jerzy Przeździecki – Gospodarz Koła 

Główne obszary 

działania (cele) 

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, 

ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki 

wędkarskiej. 

Współdziałanie z władzami samorządowymi w celu zabezpieczenia czasu 

wolnego dzieciom, współpraca z innymi organizacjami i środowiskami. 

Promowanie miasta i powiatu. 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Koło istnieje od 1950 roku, stan na dzień 31.12. 2011r. wynosił – 938 członków, 

w tym 21 kobiet, 88 młodych wędkarzy, a wśród nich 41 członków uczestników 

/poniżej 14 lat/ 

W Kole działają : Wędkarski Ostrowski Klub Spławikowy „Wodnik” z Sekcją 

Młodzieżową, oraz Klub Seniora „Sum”. 

W roku 2002 Koło było współorganizatorem 50 Mistrzostw Polski w 

wędkarstwie rzutowym. 

Dla członków Koła w ciągu roku organizujemy: 

    -  3 Mistrzostwa Koła /podlodowe, spławikowe i spinningowe/ 

    -  4 wycieczki 

Dla dzieci z miasta oraz okolic organizujemy od 2001 roku Festyn Wędkarski z 

okazji Dnia Dziecka. 

mailto:wborowy@vp.pl
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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. 

Współpracujemy z Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostrowi Maz., 

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. 

 

 



 

4. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Ostrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Miasta i Powiatu  

w Ostrowi Mazowieckiej 

NR KRS 0000220052 

Organizacja posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane teleadresowe 

 

Ul.3 Maja 57 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 29 644 03 00 

Fax. 29 644 03 00 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Wiesław Szymański –Zastępca Dyrektora Biura 

Główne obszary 

działania (cele) 

Oświata, Edukacja, Wychowanie 

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  

 



 

5. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Ostrowskie Stowarzyszenie Razem- Więcej 

NR KRS 0000413947 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Chełmońskiego 10 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 600 416 063 

 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Teresa Szulkowska – Prezes 

Główne obszary 

działania (cele) 

Oświata, Edukacja, Wychowanie 

Pomoc Społeczna, działalność charytatywna 

Ochrona zdrowia, rehabilitacja 

Rodzina, dzieci, młodzież 

Sztuka, kultura, ochrona zabytków 

Sport, rekreacja 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Stowarzyszenie zarejestrowane w 2012 r. 

 



 

6. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych OTIKO 

NR KRS 0000206641 

 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Rubinkowskiego 15 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 502 122 909 

Fax 29 746 20 39 

kotlownia@tlen.pl 

WWW.scenakotlownia.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Krzysztof Swaczyna – Prezes Stowarzyszenia 

Główne obszary 

działania (cele) 

Sztuka, kultura, Ochrona Zabytków 

 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Organizacja licznych imprez kulturalnych 

Organizacja cykli warsztatów teatralnych 

Realizacja 21 premier 

Wystawienie ponad 280 spektakli, w tym ponad 70 poza granicami Miasta 

Liczne nagrody festiwalowe 

Scenę Kotłownia odwiedza rocznie ponad 7000 osób 

 

mailto:kotlownia@tlen.pl
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7. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 

NR KRS 0000225587 

Organizacja posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Widnichowska 21/1 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel.: 29 74539 71   

Fax 29 74539 71 

e-mail:  pckostrow@poczta.onet.pl  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Władysław Krzyżanowski  - Prezes OR PCK 

Hanna Lebioda – Dyrektor Biura OR PCK  

Główne obszary 

działania (cele) 

Wspiera państwowe jednostki samorządowe powołane do udzielania pomocy 

najsłabszym grupom społecznym. Prowadzi działania na rzecz rozwoju 

honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa, promocji ochrony zdrowia. 

Realizuje różne formy pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, 

biednych i bezrobotnych. Prowadzi działalność wychowawczą i wypoczynkową 

na rzecz dzieci i młodzieży. Niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w 

klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju i za granicą.   

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

PCK w Ostrowi Mazowieckiej działa nieprzerwanie od 1941 r. Posiada 

długoletnią tradycję i doświadczenie w wielu dziedzinach działalności 

statutowej. W ponad 70  letniej działalności charytatywnej zawsze zajmował się 

niesieniem pomocy potrzebującym. Realizuje wiele programów pomocowych, 

skierowanych do osób starszych, chorych i samotnych, a także do dzieci z 

rodzin niewydolnych wychowawczo. Organizuje pomoc poszkodowanym w 

wyniku powodzi i pożarów. 

 



 

8. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Ostrów Mazowiecka 

NR KRS 0000183520 

Organizacja posiada Status Organizacji pożytku Publicznego 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Chopina 2 B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel.: 504 148 105, 602 285 404    

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Romuald Samson  – Prezes   

Wojciech Kaniuk  – Sekretarz 

Joanna Małyszko – Skarbnik  

Główne obszary 

działania (cele) 

Według statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, głównie poprzez 

działania na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, prawnej i ekonomicznej osób 

chorych na cukrzycę. Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej osób 

chorych i społeczeństwa.  

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Organizowanie szkoleń, kursów i spotkań wśród osób chorych na cukrzycę. 

Działania profilaktyczne mają na celu ujawnienie osób chorych na cukrzycę. 

Propagowanie zdrowego trybu życia itp.  

 

 



 

9. 

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   

e-mail:  oswiataostrow@wp.pl  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

1. 1. Anna Chorąży-Samsel – przewodnicząca 

2. 2. Marta Ciężka – wiceprzewodnicząca 

3. 3. Alina Bębenek – skarbnik 

4. 4. Wiesława Kańkowska - sekretarz 

5. 5. 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” 

 
 

 



 

10. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy  

w Ostrowi Mazowieckiej 

NR KRS 0000109984 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Rubinkowskiego 15 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 668 272 219 

 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Danuta Garczyńska –Przewodnicząca Związku 

Główne obszary 

działania (cele) 

Pomoc socjalno-bytowa członkom Związku, poprzez sprowadzanie darów 

unijnych ( artykuły spożywcze) i ich rozdawnictwo oraz zapomogi pieniężne. 

Organizowanie życia kulturalnego członkom Związku w postaci wycieczek, 

pikników i wieczorków tanecznych. 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Zwiększenie li8czby członków Związku o 50%, co spowodowało zwiększenie 

środków finansowych, które dają możliwość udzielania pomocy 

najbiedniejszym i bardzo chorym osobom. 

Zwiększenie dwukrotnie ilości sprowadzanych darów unijnych.  

 

 



 

11. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Polski Związek Niewidomych 

NR KRS 0000163347 

Organizacja posiada Status Organizacji pożytku Publicznego 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Chopina 2 B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel. 508 617 636  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Chmielewska Daniela- prezes Zarządu 

Wardaszka Teresa- wiceprezes 

Kubiś Barbara- sekretarz 

Warda Irena- skarbnik 

Rohde Janina- członek Zarządu 

Błaszczyńska Ewa- członek Zarządu 

Główne obszary 

działania (cele) 

Zrzeszenie osób niewidomych i słabowidzących  w celu ich społecznej 

integracji, rehabilitacji, edukacji i zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności 

społecznej a także w celu ochrony ich praw obywatelskich. Reprezentowanie 

swoich członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Nawiązywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami. Pozyskiwanie sponsorów 

i darczyńców. Organizowanie rehabilitacji niewidomych i słabowidzących. 

Integracja – spotkania Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, pomoc rzeczowa, 

wyjazdy integracyjne, pomoc w organizowaniu wyjazdów do ośrodków 

szkoleniowych, zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób niewidomych i 

słabowidzących.  

 



 

12. 

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 04 

Fax 29 645 71 04 

poczta@bezpiecznypowiatostrowski.pl 

WWW.bezpiecznypowiatostrowski.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Zbigniew Kamiński - prezes Zarządu 

Leszek Falbowski- wiceprezes 

Adam Wolski- wiceprezes 

Józef Marek Jastrzębski -sekretarz 

Justyna Biedrzycka- skarbnik 

 

Główne obszary 

działania (cele) 

Oświata, edukacja, wychowanie 

Pomoc społeczna, działalność charytatywna 

Ochrona środowiska, rehabilitacja 

Rodzina, dzieci, młodzież 

Sztuka, kultura, ochrona zabytków 

Seniorzy, organizacje kombatanckie 

Pożarnictwo, ratownictwo 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Realizacja projektów na rzecz bezpieczeństwa Miasta i Powiatu 

 

http://www.bezpiecznypowiatostrowski.pl/


 

13. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA” 

NR KRS 0000191149 

 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Sportowa 14 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Adres Korespondencyjny:  

Zieleniec 62 

07-140 Sadowne 

Tel.: 607 601 303   

email:  soniskierka@interia.pl  

WWW.gromostrow.pun.pl  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Zenon Koroś – Prezes Stowarzyszenia  

Artur Wilk – Wiceprezes Stowarzyszenia 

Karol Godlewski – Skarbnik 

Stanisław Barzał – Członek Zarządu  

 

Główne obszary 

działania (cele) 

1. Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich 

ról społecznych. 

2. Przeciwdziałania wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego 

i zawodowego. 

3. Zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. 

4. Upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

5. Upowszechnienie praw osób niepełnosprawnych, poszkodowanych                              

w wypadkach drogowych, w dziedzinie pracy, nauki, rehabilitacji, pomocy 

udzielanej przez państwo i inne organizacje pozarządowe. 

6. Popieranie, organizowanie i inicjowanie działań w zakresie rehabilitacji 

leczniczej, społecznej i sportowej osób niepełnosprawnych. 

7. 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 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 jak też raz  w 

roku organizujemy sami taki turniej. Finansujemy zakup sprzętu dla 

zawodników chcących uprawiać rugby na wózkach. 

Poza działalnością sportową organizujemy sylwestra oraz inne okolicznościowe 

zabawy, w których niepełnosprawni uczestniczą na równi z osobami 

sprawnymi. 

 



 

14. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 

NR KRS 0000371573 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Chopina 2b 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel.: 660 675 148   

e-mail: stowarzyszenie_przystan@o2.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Anna Katarzyna Kolasinska -prezes 

Iwona Krajewska –skarbnik 

Główne obszary 

działania (cele) 

Reprezentowanie interesów i działanie na rzecz i w imieniu osób 

niepełnosprawnych.  

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

1. Wycieczka do Wilanowa – „Zwiedzam, oglądam, wzbogacam się” 
2. „Bieg Integracyjny” 
3. „Pływam – jestem zdrowszy” 
4. Integracyjna zabawa Mikołajkowa 
5. „Oglądam, podziwiam, zwiedzam, żyję” 
6. Wspólorganizacja VI biegu integracyjnego ze Środowiskowym Domem 

Samopomocy 
7. Rehabilitacja społeczna i ruchowa – drogą do zdrowia i radości 
8. Zabawa noworoczna. 

 

 



 

15. 

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   

e-mail: zodn@wp.pl 

WWW.zacznijodnowa.ostmaz.pl  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Maria Marek – prezes 

Mirosław Cichowski – wiceprezes/kierownik oddziału w Wąsewie 

Katarzyna Lipska – wiceprezes 

Marta Podbielska – sekretarz 

Barbara Bażant – 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: rozwój 

przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób 

pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,  

8. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, 

przeciwdziałaniem patologiom społecznym i wykluczeniu,  

9. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania 

na rzecz integracji europejskiej,  

10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

mailto:zodn@wp.pl


Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Przy Stowarzyszeniu spotykają się grupy samopomocowe AA, AA Kobiet, DDA 

i Alateen. 

Organizacja rowerowego Rajdu Brzegiem Bałtyku. 

 

 



 

16. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Rodzina” 

NR KRS 0000112202 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Chopina 2 B 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel.: 29 643 83 55   

e-mail:  s.t.r.arodzina@wp.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Henryk Kochanowski-prezes 

Tadeusz Brzeziński – vice prezes 

Wiesław Paszkiewicz - sekretarz  

 

Główne obszary 

działania (cele) 

1. Tworzenie i promocja programów mających na celu pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównania szans tych rodzin 

i osób, w tym osób uzależnionych 

2. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, 

przeciwdziałaniu patologiom społecznym i wykluczeniu 

3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnej. 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

1. Organizacja obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży 

2. Spotkania Andrzejkowo – Mikołajkowe  

3. Wydawanie żywności dla rodzin z problemem uzależnienia 

4. Pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjnym w Małkini 

5. Zbiórka żywności 

6. Organizacja Forum Trzeźwościowego 

7. Wyjazdy członków Stowarzyszenia na szkolenia 

8. Wyjazdy na zloty integracyjno – Trzeźwościowe 

9. Powołanie klubu abstynenta, współtworzenie grup samopomocowych 

przy klubie. 

 

mailto:s.t.r.arodzina@wp.pl


 

17. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski „Podaruj Uśmiech” 

NR KRS 0000187329 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Chopina 2b 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel.: 29 644 17 56 

Fax: 29 644 32 16   

e-mail: inkarwilla@intria.pl  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Katarzyna Kempista - Prezes 

Zygmunt Zęgota - Sekretarz 

Anna, Jolanta Pękala- Skarbnik 

Anna Kornet - Członek 

Małgorzata Jemielita – Członek 

Główne obszary 

działania (cele) 

Misja: Wyprowadzenie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi z izolacji, 

włączenie ich do aktywnego życia społecznego, podejmowanie działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poradnictwo, informacja.  

Prowadzone działania  

Dążenie się do zintegrowania się środowisk, organizacji działających na rzecz 

chorych i niepełnosprawnych, włączanie nauczycieli z klas integracyjnych i 

szkół specjalnych.  

Odbiorcy naszych działań to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także szkoły, 

lekarze, członkowie klubu abstynenta. Obszary działań 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca 

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie ich szans 

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

Ochrona praw 

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich 

oraz działań wspomagających rozwój demokracji 

Nauka, kultura, ekologia 

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Sport, turystyka, wypoczynek 

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

- Turystyka i krajoznawstwo 

- Wypoczynek dzieci i młodzieży 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Głównym celem naszej organizacji jest umożliwienie wielu osobom 

niepełnosprawnym opuszczenia „czterech ścian”, włączyć się do aktywnego i 

mailto:inkarwilla@intria.pl


Doświadczenia pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Do stowarzyszenia należą głównie 

rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Współpracujemy od kilku lat z 

Miejskim Domem Kultury w Ostrowi Mazowieckiej, Szkołą Specjalną w 

Lubiejewie, oraz Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Zuzueli przygotowując 

wspólnie wiele imprez kulturalno- rozrywkowych. Stowarzyszenie pracuje nad 

imprezami propagującymi aktywny styl życia wśród niepełnosprawnych 

mieszkańców Mazowsza m.in. wycieczki integracyjno-edukacyjne, ostrowskie 

spotkania integracyjne – Bieg po zdrowie lata 2004-2005 udział w spotkaniach 

ze sztuką w formie jednodniowych wyjazdów do teatru oraz turnusów 

rehabilitacyjnych. w którym udział wzięło ok.220 osób; spotkania ze sztuką w 

formie jednodniowych wyjazdów do teatru, Staramy się zrobić wszystko aby 

dać osobom niepełnosprawnym odrobinę radości w tej szarej rzeczywistości. 

 

 



 

18. 

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 uroczystościach państwowych patriotycznych. 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-

Gminne w Ostrowi Mazowieckiej 

Dane teleadresowe 

 

Ul. 3 Maja 57 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel.: 660 851 229   

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Czesław Parys-Prezes Koła 

Kazimierz Paluch-członek zarządu 

Główne obszary 

działania (cele) 

1. Czynny udział organizacji w życiu publicznym miasta 

2. Udział organizacji z udziałem pocztu sztandarowego w obchodach 

świąt historycznych oraz historyczno – kościelnych na Terenia miasta 

Ostrów Mazowiecka 

3. Odwiedzanie w miejscu zamieszkania samotnych członków w zakresie 

opieki oraz wsparcia materialnego 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Z uwagi na podeszły wiek i dużą umieralność członków, z każdym rokiem 

kurczą się szeregi organizacji kombatanckiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Ostrowski Klub Koszykówki „SOKÓŁ” 

Nr KRS: 0000094493 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Trębickiego 10 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel./ Faks: 29 645 21 31  

e-mail: okksokol@09.pl  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Andrzej Socik - prezes  

Grzegorz Helcbergiel – vice prezes 

Leszek Brejnak – skarbnik 

Piotr Chmielewski – sekretarz 

Paweł Skarpetowski – członek 

Główne obszary 

działania (cele) 

1. Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

na terenie działania klubu 

2. Tworzenie warunków do uprawiania sportu dla utalentowanej 

młodzieży, podnoszenie ich umiejętności sportowych oraz poziomu 

sportowego 

3. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu 

4. Kształtowanie w młodych ludziach postaw tolerancji i ducha walki 

sportowej 

5. Rozwój, popularyzacja koszykówki na terenie swojej działalności 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

III liga – 12 sezonów  WOZ Kosz WM 

Sezon 2011/2012- II miejsce w Lidze WOZ Kosz WM 

Sezon 2012/2013 – II miejsce w Lidze WOZ Kosz WM 

Turniej szczebla centralnego o awans do Ii ligi mężczyzn 

Sezon 2011/2012 – III miejsce 

Sezon 2012/2013 – IV miejsce (Organizator Turnieju OKK „SOKÓŁ” 

Mistrz Mazowsza 2011,2012 

 

 

 

 

 



 

 

21. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Klub Abstynenta „TANTAL” 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Sikorskiego 3 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Jarosław Mierzwiński  - prezes Zarzaądu 

 

Główne obszary 

działania (cele) 

Profilaktyka w zakresie problematyki alkoholowej, prowadzenie formy terapii 

grupowej dla członków klubu i ich rodzin, propagowanie trzeźwego stylu życia, 

udział członków Klubu w komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

23 lata nieprzerwanej działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 

wychowania w trzeźwości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i  Międzynarodowych oraz 

Spedytorów Ziemi Ostrowskiej 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Orzeszkowej 7c/2 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel./ Faks: 29 644 32 74  

e-mail: spkimoszo@poczta.onet.pl 

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Leszek Szydlik - prezes  

Zbigniew Dobrzyński – vice prezes 

Kazimierz Ducki – skarbnik 

Ryszard Długołęcki – członek  

Dariusz Wójcik – członek 

Główne obszary 

działania (cele) 

- Reprezentacja interesów członków Stowarzyszenia wobec władz administracji 

państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych krajowych i 

zagranicznych. 

- Udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach 

związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu 

drogowego, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentów przewozowych, 

- Tworzenie zasad współpracy między członkami, 

- Ochrona interesów przewoźników jako grupy zawodowej. 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

- Zrzeszenie 140 przedsiębiorców z okolic Ostrowi Maz., Przasnysza, 

Wyszkowa i Ostrołęki oraz innych rejonów kraju 

- Dystrybucja zezwoleń na transport międzynarodowy 

- Organizacja szkoleń 

- Organizacja imprez i spotkań z udziałem władz lokalnych i krajowych, 

przedstawicielami firm świadczących usługi dla transportu 

 

 

 

 

 

 



23. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oddział powiatowy 

Nr KRS: 0000134684 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Sikorskiego 3/1 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel.: 502 857 538 

e-mail: tpd@op.pl  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Danuta Umińska – prezes 

Lidia Radomska – vice prezes 

Iwonna Szydlik – skarbnik 

Joanna Murawska - sekretarz 

Główne obszary 

działania (cele) 

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

2. Rozdawnictwo żywności z Banku Żywności 

3. Rozdawnictwo odzieży, obuwia itp. 

4. Akcje Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, z okazji Dnia Dziecka 

5. Poradnictwo „Rzecznika Praw Dziecka TPD” 

6. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, opiekunów koloni, 

kierowników wycieczek, BHP 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

1. Organizacja wypoczynku letniego nad morzem\ 

2. Wycieczki jednodniowe 

3. Wycieczki wielodniowe w góry 

4. Wyjazdy socjoterapeutyczne  

5. Akcje świąteczne – zbiórki żywności w sklepach 

6. Poradnictwo, pomoc prawna, psychologiczna dla rodziców, spotkania z 

rodzicami 

7. Propagowanie Praw Dziecka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka 

 

 

 

 

 

 

 



 

24. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Związek Sybiraków 

Nr KRS: RSŁ 275 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Chopina 2B 

07-300 Ostrów Mazowiecka  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Jemielita Tadeusz – prezes zarządu 

Tomasik Jarosław – sekretarz 

Piasecka Janina - skarbnik 

Główne obszary 

działania (cele) 

Teren Powiatu Ostrów Mazowiecka 

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 

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

1. Udział w spotkaniach z młodzieżą szkół podstawowych i średnich na 

terenie powiatu 

2. Udział w spotkaniach i uroczystościach z okazji świąt państwowych i 

samorządowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. 

Pełna nazwa 

organizacji 

Spółdzielnia Socjalna Centrum Terapeutyczno – Opiekuńcze „Amelia” 

Nr KRS: 0000466011 

Dane teleadresowe 

 

Ul. Małkińska 38 

07-300 Ostrów Mazowiecka  

e-mail: spoldzielnia.amelia@gmail.com 

telefon: 609 750 759 

Adres do korespondencji: Guty Bujno 61, 07-304 Ostrów Mazowiecka  

Osoby 

reprezentujące 

organizację 

Katarzyna Lipska – prezes zarządu 

Hanna Magdalena Pieńkowska – zastępca prezesa  

Agnieszka Golińska – sekretarz 

Główne obszary 

działania (cele) 

Zakres działania Centrum Terapeutyczno- -Opikeuńcze „Amelia” wychodzi z 

ofertą:integracji sensorycznej, logopedii, dogoterapii, masaży zdrowotnych, 

fizjoterapii, terapii taktykalnej, terapii zajęciowej oraz szeregu terapii 

indywidualnych i grupowych do pasowanych do potrzeb pacjenta zarówno tego 

najmłodszego jak i dorosłego. Nasze Centrum w swojej ofercie posiada 

również dzienna opiekę nad dziećmi Kącik „Amelka”, w którym będzie można 

zostawić pod okiem doświadczonych i odpowiedzialnych pedagogów swoje 

dziecko, podczas pobytu dzieci będą korzystały z zajęć rytmicznych, nauki 

języka angielskiego oraz szeregu atrakcji, które umilą mu czas. Otwierając 

Centrum  chcemy pomagać dzieciom i ich rodzinom przejść przez trudny okres 

w którym dziecko rozwija się i walczy z chorobą. Stworzymy warunki przyjazne 

i komfortowe by zniwelować bariery dzielące dzieci niepełnosprawne a dzieci 

zdrowe tak, by mogły lepiej żyć i funkcjonować samodzielnie.  

Dotychczasowe 

Osiągnięcia i 

Doświadczenia 

Dotychczasowym największym naszym osiągnięciem jest utworzenie 

Spółdzielni Socjalnej Centrum terapeutyczno – opiekuńcze „Amelia”. Każda z 

nas ma za sobą duże doświadczenie: pedagogiczne i terapeutyczne, którym 

możemy podzielić się z innymi. Swoją pracę traktujemy, jako pasję, w której 

zdrowie i dobra kondycja naszych podopiecznych są najważniejsze.  
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