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EWIDENCJA   STOWARZYSZEŃ    ZWYKŁYCH
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y w

ewide
ncji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania 
stowarzyszenia zwykłego,
2. Teren działania 
stowarzyszenia zwykłego,
3. Środki działania 
stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej

stowarzyszenia zwykłego

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statu
s

organ
izacji
pożyt

ku
publi
czneg

o

Przekształcen
ie lub 
rozwiązanie 
stowarzyszen
ia zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego

Zastosowani
e wobec

stowarzysze
nia zwykłego

środków
nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Stowarzyszenie 
Kobiet w Sońsku.

Wpis 
dnia 
02.12.     
2016 r.

1. Cele działania:
- prowadzenie wśród 
społeczności lokalnej 
działalności społeczno-
wychowawczej, 
oświatowej, kulturalnej 
w zakresie poprawy 
warunków socjalno – 
bytowych rodzin, 
pomoc społeczna, w 
tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównanie szans tych
rodzin i osób, 
działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych,
- integracja społeczna 
w różnych obszarach 
życia społecznego, 
gospodarczego i 
zawodowego oraz 
promocja współpracy 
między 
społecznościami,
- podnoszenie poziomu
kwalifikacji 
zawodowych i 
kompetencji 
społecznych,
- upowszechnianie 
edukacji na każdym 
etapie życia, nauka w 
tym edukacja 

ul. 
Ciechanowska
27, 06-430 
Sońsk

Stowarzyszenie jest 
reprezentowane 
przez 
Przedstawiciela 
Panią Katarzynę 
Roman

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej

Uchwała       
z dnia 12.11.
2016 r.

NIE RSD.512.
7. 2016



pozaszkolna, oświata i 
wychowanie wzrost 
jakości usług 
edukacyjnych oraz ich 
integracja z potrzebami
stawianymi przez 
gospodarkę opartą na 
wiedzy,
- przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu,
- aktywizacja kobiet, 
upowszechnianie i 
ochrona praw kobiet 
oraz działalność na 
rzecz  równych praw 
kobiet i mężczyzn, 
promowanie równego 
statusu kobiet i 
mężczyzn,
- rozwijanie aktywności
społeczności 
lokalnych, 
- upowszechnianie 
zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa
osób pozostających 
bez pracy i 
zagrożonych jej utratą,
- popularyzacja 
nowych form 
organizacji pracy,
- promocja i 
organizacja 
wolontariatu,
- wspomaganie 
rozwoju demokracji i 
społeczeństwa 
obywatelskiego, 
upowszechnianie i 
ochrona praw 
człowieka,
- działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i 
społeczności lokalnej,
- ochrona i promocja 



zdrowia,
- animacja kultury, 
promowanie walorów 
turystycznych Polski,
- organizowanie i 
prowadzenie imprez 
okolicznościowych,
- ożywianie 
regionalnych tradycji 
kulturalnych i 
upowszechnianie 
potraw tradycyjnych,
- podtrzymywanie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturalnej, kultura, 
sztuka, ochrona dóbr 
kultury i tradycji. 
2. Teren działania: 
Powiat Ciechanowski
3. Środki działania:
- projektowanie, 
realizacja i promocja 
działań mających na 
celu przezwyciężenie 
wykluczenia 
społecznego i 
wzmocnienie integracji 
społecznej w różnych 
obszarach życia 
społecznego, 
gospodarczego i 
zawodowego,
- działalność 
szkoleniową, 
edukacyjną i doradczą,
- organizacja i 
prowadzenie placówek
szkoleniowych i 
wypoczynkowych,
- promocja 
zatrudnienia, 
aktywizacja zawodowa



i nowych form 
organizacji pracy,
- działalności na rzecz 
rozwoju 
gospodarczego i 
przedsiębiorczości,
- działalności na rzecz 
demokracji, 
równouprawnienia i 
poszanowania praw 
człowieka,
- wspieranie inicjatyw 
na rzecz społeczności 
-  organizacja i 
prowadzenie wydarzeń
kulturalnych,
- poszukiwanie 
środków finansowych, 
materialnych i 
inwestycyjnych 
niezbędnych do 
realizacji celów 
Stowarzyszenia,
- pomoc finansowa 
osobom fizycznym i 
prawna,
- promocja działań 
Stowarzyszenia,
- współpraca z innymi 
organizacjami i 
instytucjami w 
obszarze realizacji 
celów, 

2. Stowarzyszenie 
„Szachy 
Ciechanów”.

Wpis 
dnia 
21.12.
2016 r.

Cel działania:
Krzewienie sportów 
umysłowych, wśród 
ogółu społeczności 
północnego Mazowsza
oraz organizowanie 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży 
zamieszkałej na 
terenie północnego 
Mazowsza.
2. Teren działania: 
obszar 

ul. Mleczarska
4/4,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie jest 
reprezentowane 
przez 
Przedstawiciela
Pana Mariana 
Rutkowskiego

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej

Uchwała Nr 
2/2016          
z dnia 16.12.
2016 r.

NI
E

RSD.512.
9.2016



Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- upowszechnianie i 
rozwijanie rekreacji 
umysłowej,
- prowadzenie zajęć 
sportowych w różnych 
dyscyplinach sportu 
umysłowego ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
szachów,
- uczestnictwo w 
różnego rodzaju 
zawodach sportowych,
w tym również 
organizacyjnych przez 
inne organizacje,
- szkolenie dzieci i 
młodzieży,
- szkolenie i 
doskonalenie kadr 
trenersko – 
instruktorskich i 
sędziowskich,               
- organizowanie 
aktywnego 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży. 

3. Stowarzyszenie 
„Klub 
przedsiębiorczej 
myśli”.

Wpis 
dnia 
30.01.     
2017 r.

1.Cel działania:
- Samorozwój,
- Zdobywanie wiedzy 
biznesowej.
2. Teren działania: 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- Spotkania,
- Wymiana 
doświadczeń,
- Zapraszanie ludzi 
sukcesu.

ul. Strażacka 
5
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie  
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Rafała Kania 

Stowarzyszenie nie
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej

Uchwała       
z dnia 
11.01.2017r.

NIE RSD.512.
1.2017

4. Stowarzyszenie
„Wrzuć na luz”.

Wpis 
dnia 

1.Cel działania:
- ożywienie działań 

ul. Kwiatowa 1
06-400 

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest

Stowarzyszenie nie
posiada organu 

Uchwała       
z dnia 05.04.

NIE RSD.512.
2.2017



12.04. 
2017 r.

Wpis
dnia 
18.11. 
2020 r.

społeczności lokalnej,
- integracja różnych 
środowisk 
społecznych,
- promocja lokalnego 
dorobku kulturalnego, 
społecznego, 
gospodarczego i 
sportowego,
- prowadzenie 
działalności 
wydawniczej i 
wystawienniczej,
- wspieranie rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego,
- wpieranie osób 
niepełnosprawnych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
zawodowym,
- wpieranie rozwoju 
społeczności lokalnej,
- promocja integracji 
europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i 
współpracy między 
społeczeństwami w 
skali krajowej i 
międzynarodowej,
- upowszechnianie 
działań na rzecz 
edukacji, oświaty i 
wychowania,
- organizacja 
wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży,
- wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej,
- działalność na rzecz 
turystyki i 
krajoznawstwa,
- działania edukacyjne 
na rzecz rozwoju 
zainteresowań dzieci i 

Ciechanów przez 
Przedstawiciela 
Panią Alicję 
Gąsiorowską

Uchwała Nr 2 z dnia 
12.11.2020 r.

kontroli 
wewnętrznej

2017 r.

WB.512. 
22.2020



młodzieży,
- wspieranie i 
upowszechnianie 
działań na rzecz 
kultywowania historii 
oraz tradycji regionu i 
kraju,
- wspieranie i 
upowszechnianie 
działań na rzecz 
ekologii i ochrony 
środowiska. 
2. Teren działania: 
 obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- organizowanie 
imprez, spotkań, 
wystaw, koncertów, 
konkursów, festiwali,
- prowadzenie 
działalności 
wydawniczej i 
wystawienniczej,
- współpraca z 
wszelkimi osobami i 
instytucjami o 
podobnych celach 
działania,
- występowanie z 
wnioskami i opiniami 
do właściwych 
organów administracji,
- wspieranie działań 
zmierzających do 
poprawy życia 
społecznego,
- prowadzenie 
warsztatów zgodnych z
celami regulaminu,
- składanie wniosków o
dotacje ze środków 
krajowych oraz z Unii 
Europejskiej.



5. Stowarzyszenie 
Miłośników Militari
Ciechanów
„MILITARNY 
CIECHANÓW”.

Wpis 
dnia 
13.04. 
2017 r.

1.Cel działania:
- Konsolidacja 
miłośników 
historycznych i 
współczesnych 
pojazdów, techniki 
wojskowej oraz 
pojazdów terenowych, 
- promowanie walorów 
historycznych i 
turystycznych 
Mazowsza i centralnej 
Polski,                 -
krzewienie kultury, 
sportu i promocji 
zdrowia wychowania 
obywatelskiego,           
- działania na rzecz 
ochrony środowiska 
naturalnego,                 
- działalność  
edukacyjna dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
oraz działania 
charytatywne i 
związane z pomocą 
społeczną na rzecz 
wszystkich grup 
wiekowych, w tym 
osób 
niepełnosprawnych,     
- organizacja i 
promocja wolontariatu. 
2. Teren działania: 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- współpraca z 
placówkami 
naukowymi, społeczno 
- kulturalnymi, 
szkołami publicznymi i 
niepublicznymi, innymi 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
władzami 

ul. Kosynierów
5
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:
Prezes:
1. Bartosz 
Sokolnicki,
Wiceprezes :
2. Jarosław Grześ,
Sekretarz: 
 3. Łukasz 
Tomaszewski.
- Do składania 
oświadczeń woli w 
imieniu 
stowarzyszenia, w 
tym w sprawach 
majątkowych, 
uprawnionych jest 
trzech członków 
zarządu 
działających łącznie.

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:
Przewodniczący:- 1. 
Krzysztof Margiel,
Członkowie:  
2.Mirosława 
Sokolnicka,
3. Emil Kowalski.

Uchwała       
Nr 3/2017     
z dnia 18.03.
2017 r.

NIE RSD.512.
3.2017



państwowymi i 
samorządowymi,
- może prowadzić 
szkolenia, seminaria, 
konkursy, konferencje, 
- organizować zloty, 
rajdy, pokazy 
historyczne, wystawy, 
prezentacje zawody 
sportowe,
- kolekcjonowanie, 
przeprowadzanie 
renowacji pojazdów 
zabytkowych,
- prezentacja techniki 
wojskowej,                   
- organizacja pokazów 
militarnych i 
terenowych,
- podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej,
- promowanie historii 
Ciechanowa i regionu 
kształtując jego 
pozytywny wizerunek 
w Polsce i poza 
granicami,
- działania na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych,
- działania 
charytatywne 
wspierające pomoc 
społeczną oraz 
organizuje i szkoli 
wolontariat do celów 
regulaminowych,
- działania 
polegających na 
pomocy ofiarom 



katastrof, klęsk 
żywiołowych, w tym 
ratownictwa i ochrony 
ludności,
- działalność 
informacyjna z 
wykorzystaniem 
publikacji na stronie 
internetowej, portalach 
tematycznych i 
społecznościowych 
oraz w formie 
publikacji tradycyjnej,
- działania mające na 
celu upowszechnienia i
ochronę ludności oraz 
praw człowieka, 
swobód obywatelskich 
a także działań 
wspomagających 
rozwój demokracji.

6. Ciechanowskie 
Stowarzyszenie 
Hokeja na Lodzie.

Wpis 
dnia 
25.04. 
2017 r.

Wpis 
dnia 
19.11. 
2020 r.

1.Cel działania:
- popularyzacja i 
rozwój hokeja na 
lodzie we wszystkich 
kategoriach 
wiekowych, 
szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży,
- promocja hokeja na 
lodzie jako forma 
aktywności ruchowej,
współzawodnictwo w 
zakresie hokeja na 
lodzie,
- tworzenie warunków i
rozwijanie zamiłowania
do systematycznego 
uprawiania hokeja na 
lodzie wśród 
mieszkańców miasta i 
okolic,
- propagowanie 
zdrowego trybu życia, 
aktywnego 
wypoczynku i rekreacji,

ul. 
Nadrzeczna 
37
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:
Prezes: 
1. Wojciech 
Wądołowski,
 Wiceprezes: 
2. Zbigniew 
Józwowski,
Wiceprezes: 
3.Tomasz 
Kostrzewa,
Wiceprezes: 
4. Sławomir 
Sokolnicki.
Uchwała z dnia 
06.06.2020 r.            
Sposób  
reprezentacji: 
- Do zawierania 
umów i składania 
innych oświadczeń 
woli w sprawach 
majątkowych            

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:
Przewodniczący   
1. Zbigniew 
Rzatkiewicz,
Członkowie:
2. Piotr 
Terechshenko,
3. Krzysztof 
Klonowski.
Uchwała z dnia 
06.06.2020 r.    

Uchwała       
z dnia           
10.04.2017r.

NIE RSD.512.
4.2017

WB.512.
22.2020



- kształtowanie 
harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego 
dzieci i młodzieży 
poprzez działania 
grupowe i wpajanie 
zasad 
współzawodnictwa,
- współdziałanie z 
innymi instytucjami i 
organizacjami w 
zakresie swoich 
zainteresowań,
- promowanie miasta 
Ciechanowa oraz 
powiatu 
ciechanowskiego 
poprzez działania 
statutowe 
Stowarzyszenia.           
2. Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
 3.Środki działania:
- rozpowszechnianie 
wiedzy o tradycji i 
współczesnych 
trendach 
obowiązujących w 
hokeju na lodzie oraz 
innych sportach 
zimowych,
- uczestniczenie w 
rozgrywkach 
organizowanych przez 
inne organizacje, we 
wszystkich kategoriach
wiekowych,
- organizowanie 
zgrupowań 
treningowych oraz 
wyjazdów na zawody 
sportowe,
- organizowanie imprez
sportowych i 
rekreacyjnych,

i  udzielania 
pełnomocnictw w 
tych sprawach 
wymagane jest 
współdziałanie 
Prezesa Zarządu i 
jednego z 
Wiceprezesów.         
- Do  składania 
oświadczeń woli w 
sprawach 
niemajątkowych, w 
tym udzielania 
pełnomocnictw w 
tych sprawach, 
wymagane jest 
współdziałanie 
dwóch członków 
Zarządu .



- organizowanie i 
prowadzenie treningów
oraz obozów 
sportowych dla 
zawodników we 
wszystkich kategoriach
sportowych,
- organizowanie 
szkoleń zawodowych 
oraz kandydatów na 
instruktorów hokeja na 
lodzie,
- wspieranie inicjatyw 
zmierzających do 
popularyzacji sportów 
zimowych, a w 
szczególności hokeja 
na lodzie, wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej,    
- współdziałanie z 
innymi 
stowarzyszeniami, 
organizacjami 
sportowymi i władzami 
samorządowymi w celu
zapewnienia członkom 
właściwych warunków 
do uprawiania sportu,  
- kontakty z krajowymi i
zagranicznymi 
organizacjami o 
podobnym profilu 
działania i 
zainteresowań,             
- prowadzenie własnej 
strony internetowej. 

7. Ciechanowskie 
Stowarzyszenie 
Historii 
Najnowszej 
„REDUTA”.

Wpis 
02.05. 
2017 r. 

1.Cel działania:
- prowadzenie i 
wspieranie działalności
wydawniczej 
poświęconej tej 
tematyce,
- troska o dziedzictwo 
kulturowe i zabytki,
- proponowanie, 
prowadzenie i 

ul. Robotnicza
3/35                
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Andrzeja 
Pacek

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej

Uchwała       
z dnia     
26.04.2017r.

NIE RSD.512.
6.2017



wspieranie inicjatyw 
dotyczących 
przestrzeni publicznej, 
w tym w zakresie 
nazewnictwa ulic i 
placów, pomników, 
tablic i innych 
podobnych znaków,
-upowszechnianie 
wiedzy o najnowszej 
historii Polski, w 
szczególności poprzez 
organizowanie wystaw,
spotkań i konferencji 
naukowych, zajęć 
szkolnych z 
najnowszej historii 
Polski oraz 
przekazywanie 
materiałów 
historycznych dla 
instytucji kultury, 
biblioteki i szkół,
- prowadzenie przez 
członków 
Stowarzyszenia badań 
naukowych, w tym 
kwerend w archiwach 
oraz wspieranie takiej 
działalności 
prowadzonej przez 
inne osoby i podmioty.
2.Teren działania:
obszar Województwa 
Mazowieckiego.
3.Środki działania:
- prowadzenie i 
wspieranie inicjatyw 
poświęconych celom 
Stowarzyszenia,
- zabieranie głosu i 
wyrażanie swojego 
stanowiska na forum 
publicznym,
- współpracę z 
organom  administracji 
publicznej oraz innymi 



instytucjami i 
podmiotami,
- kierowanie skarg, 
wniosków i petycji do 
organów administracji 
publicznej i władz,
- występowanie jako 
strona w postępowaniu
administracyjnym 
dotyczącym zakresu 
działania 
Stowarzyszenia,
- prowadzenie innych 
działań sprzyjających 
realizacji statutowych 
celów Stowarzyszenia.

8. Stowarzyszenie Na
Rzecz Burkat.

Wpis 
dnia 
28.07.  
2017 r.

Wpis 
dnia 
23.11.
2020 r.

1.Cel działania:
- ochrona dóbr kultury i
tradycji,
- ekologia i ochrona 
zwierząt, oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego,
- upowszechnianie i 
ochrona praw 
konsumentów,
- wspomaganie 
rozwoju 
gospodarczego 
infrastruktury 
technicznej i 
społecznej w tym 
rozwoju 
przedsiębiorczości,
- wspomaganie 
rozwoju 
zagospodarowania 
obszarów wiejskich, 
jako atrakcyjnego 
rozwoju wspólnot i 
społeczności 
lokalnych.
2.Teren działania:
obszar 

Burkaty 37,     
06-430 Sońsk

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Piotra 
Kurowskiego
Uchwała Nr 2/2020 
z dnia 24.10.2020 r.

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała      
Nr 1/2017     
z dnia  
09.06.          
2017 r.

NIE Stowarzys
zenie 
utworzono 
w 
dniu29.12.
2009 r. i 
widniało w 
wykazie 
stowarzys
zeń 
zwykłych 
przed 
dniem 20 
maja 2018
r.
RSD.512. 
10.2017

WB.512.
22.2020



Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- współpracę z 
organami 
państwowymi i 
samorządowymi,
- współpracę z 
osobami i instytucjami 
o podobnych celach 
działania,
- organizowanie 
spotkań, prelekcji, 
wystaw oraz innych 
imprez,
- uczestniczenie jako 
strona w rozumieniu 
Kodeksu 
Postępowania 
Administracyjnego w 
postępowaniach 
administracyjnych 
prowadzonych przez 
organy państwowe i 
samorządowe 
dotyczące 
mieszkańców i 
obszarów działania 
Stowarzyszenia w 
szczególności w 
postępowaniach 
dotyczących inwestycji 
oddziaływujących na 
środowisko,
- inne działania 
realizujące cele 
statutowe 
Stowarzyszenia.

9. Stowarzyszenie Dla 
Gminy 
„Samorządność”

Wpis 
dnia  
07.09.  
2017 r.

1.Cel działania:

integrowanie 
społeczności lokalnej;
aktywizowanie 
społeczności wiejskiej 
do brania aktywnego 
udziału w procesie 

ul. Sportowa 
17, 06-456 
Ojrzeń

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:
1. Elżbieta 
Rykowska – Prezes:
2. Anna Teresa 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała Nr 
2/2017 r.
z dnia 17.08.
2017 r.

NIE RSD.512.
12.2017



Wpis 
dnia
28.11.     
2019 r.

Wpis 
dnia
17.12.
2019 r.  

zrównoważonego 
rozwoju 
poszczególnych 
sołectw;
pomoc żywnościowa i 
senioralna najbardziej 
potrzebującym 
mieszkańcom gminy 
Ojrzeń;
promocja gminy;
rozwój 
przedsiębiorczości 
oraz promocja 
zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa
osób pozostających 
bez pracy;
ochrona mieszkańców 
i instytucji przed 
cyberzagrożeniami;
wsparcie rozwoju 
turystyki wiejskiej, 
infrastruktury 
rekreacyjnej i 
sportowej, organizacji 
imprez i uroczystości 
wiejskich, dożynek, 
zawodów sportowych i 
festynów;
promowanie rozwoju 
społeczeństwa 
informacyjnego;
działanie na rzecz 
porządku i 
bezpieczeństwa 
publicznego oraz 
przeciwdziałanie 
patologiom 
społecznym;
współpraca z: 
Samorządem 
Gminnym, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, 
Międzyszkolnym 
Klubem Sportowym 
„Tęcza”, Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi, 

Przychodna – 
Wiceprezes:             
3. Tomasz Tokarski 
– Wiceprezes: 
4.Arkadiusz Maciej 
Wróblewski – 
Sekretarz: 
5. Izabela Monika 
Grzymkowska – 
Skarbnik:                  
6. Grzegorz Lejman 
– Członek: Zarządu, 
7. Łukasz 
Mierzejewski.

      Sposób  
reprezentacji:  
Stowarzyszenie 
reprezentowane jest
przez Prezes 
Zarządu lub 
Wiceprezesa bądź 
Skarbnika.

Uchwała 
Zebrania 
Członków
Nr 2/2019
z dnia 
25.11.      
2019 r.
w sprawie
rozwiąza
nia 
stowarzys
zenia. 

Uchwała nr
6/2019       
z dnia 
16.12.2019
r. w 
sprawie  
zakończeni
a 
rozwiązani
a 
Stowarzys
zenia Dla 
Gminy 
"Samorząd
ność".

Likwidator 
Pani 
Izabela
Monika 
Grzymkow
ska
Uchwała    
Nr 3/2019  
w sprawie 
wyboru 
likwidatora 
Stowarzys
zenia dla 
gminy 
"Samorząd
ności"

WB.512.
15.2019

WB.512.
15.2019

stowarzy
szenie 
zlikwidow
ane



Kołami Gospodyń 
Wiejskich i innymi 
instytucjami;
rewitalizacja walorów 
przyrodniczych, w tym 
podejmowanie działań 
na rzecz 
zagospodarowania 
istniejących zbiorników
wodnych i ich 
zarybianie;
udział w wyborach i 
kampaniach 
referendalnych;
podejmowanie i 
realizowanie innych 
społecznie i 
gospodarczo ważnych 
celów dla gminy.
2.Teren działania:
terenem działania jest 
gmina Ojrzeń.
3.Środki działania:
- inicjowanie i 
wspieranie 
nowatorskich 
rozwiązań w rozwoju 
obszarów wiejskich;
- prowadzenie akcji 
promocyjnych;
- organizowanie 
szkoleń, konferencji i 
seminarium;
- pomoc w tworzeniu, 
sprzedaży i promocji 
produktów lokalnych i 
regionalnych;
- pozyskiwanie 
partnerów i źródeł 
finansowania, w tym 
programów 
pomocowych na rzecz 
realizacji programu i 
celów Stowarzyszenia;
promocję aktywnego 
uczestnictwa ludności 
w życiu społecznym.



10. Stowarzyszenie 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku    
w  Ciechanowie.

Wpis 
dnia 
13.11. 
2017 r.

Wpis 
dnia   
11.12. 
2018 r.

1.Cel działania:

 - propagowanie 
wiedzy, kultury i 
zdrowia oraz idei 
kształcenia przez całe 
życie.
- umożliwienie miłego, 
twórczego i ciekawego 
spędzania wolnego 
czasu.
2.Teren działania:
terenem działania jest 
powiat ciechanowski
3.Środki działania:
- organizowanie 
wykładów, prelekcji, 
wycieczek, lektoratów 
itp.
- prowadzenie zajęć 
fakultatywnych w 
ramach sekcji 
tematycznych.
- współdziałanie z 
innymi instytucjami i 
organizacjami w 
zakresie swoich 
zainteresowań.             
- promowanie miasta 
Ciechanowa oraz 
powiatu 
ciechanowskiego 
poprzez działania 
statutowe 
Stowarzyszenia.

ul.17 Stycznia 
56 A,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:           
1. Przewodnicząca- 
Franciszka Jagiełło  
2. Sekretarz             
- Elżbieta 
Cichowska        3. 
Skarbnik         - 
Wanda Wrońska      
4.Członkowie:   
Teresa Łukasiak,      
5. Maria Rutkowska,
6. Danuta 
Młodzianowska, 7. 
Maria Elward    
Zmiana składu 
Zarządu, Uchwała    
Nr 4/NZC/2018  z 
dnia 22 listopada 
2018 r. i Uchwała 
14z/2018 z dnia  3 
grudnia 2018 r.
1. Prezes                  
- Franciszka Jagiełło
2. Sekretarz             
- Hanna Jurczak       
3. Skarbnik         - 
Wanda Wrońska      
Członkowie: 
4. Władysława 
Michalska,                
5. Elżbieta 
Saskowska,              
6. Danuta 
Rykowska,           7. 
Hanna Osik,
Sposób  
reprezentacji:           
- Do składania 
oświadczeń woli w 
sprawach 
majątkowych, 
zawierania umów  i 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwał         
Nr  2/2017    
z dnia 19.10.
2017 r.

Nie RSD.512.
13.2017

RSD.512.
19.2018



udzielania 
pełnomocnictw w 
tych sprawach 
wymagane jest 
współdziałanie 
Przewodniczącego 
Zarządu, Sekretarza
oraz Skarbnika.
- Do składania 
oświadczeń woli w 
sprawach 
niemajątkowych, w 
tym udzielania 
pełnomocnictw w 
tych sprawach 
wymagane jest 
współdziałanie 
Przewodniczącego 
Zarządu i 
Sekretarza .

11. Stowarzyszenie 
„ZADYSZKA”.

Wpis 
dnia 
12.02. 
2018 r.

1.Cel działania:

 - promocja zdrowego 
stylu życia, aktywności 
fizycznej i zdrowej 
żywności.
- wspieranie inicjatyw 
społecznych i działania
na rzecz społeczności 
lokalnej.
- podejmowanie 
działań na rzecz 
ochrony środowiska 
naturalnego i 
zrównoważonego 
rozwoju.
- wspieranie 
dobroczynności i 
działań humanitarnych.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- wypowiadanie się 
w sprawach 
publicznych 

Szulmierz 97A
06-461 
Regimin

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Ireneusza 
Jałoza

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała       
z dnia 01.02.
2018 r.

NIE RSD.512.
2.2018



związanych z celami
Stowarzyszenia.
- współpraca z 
władzami 
samorządowymi, 
państwowymi, 
sektorem 
gospodarczym i 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
środkami masowego 
przekazu. 
- organizowanie 
spotkań, wystaw, 
prelekcji, imprez 
kulturalnych oraz 
sportowo – 
rekreacyjnych.              
- organizowanie 
zbiórek publicznych 
związanych z celami 
Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie 
Sołtysów Gminy 
Sońsk.

Wpis 
dnia 
26.02.     
2018 r.

Wpis 
dnia  
15.01.20
20 r.

1.Cel działania:

 - reprezentowanie i 
obrona wspólnych 
społecznych i 
prawnych interesów 
sołtysów, jako 
przedstawicieli 
społeczności wiejskich 
i samorządów 
mieszkańców wsi,
- podejmowanie 
działań na rzecz 
podnoszenia 
kwalifikacji oraz 
sprawności kulturalno 
– społecznej i 
samorządowej służby 
sołtysów,
- działania na rzecz 
integracji i rozwoju 
środowisk wiejskich i 
środowiska sołtysów,
- współpraca z innymi 

ul. 
Ciechanowska
20,06-430 
Sońsk

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:           
1. Prezes                  
- Zdzisław 
Zembrzycki              
2. Sekretarz             
- Marzena Nawrocka
3. Skarbnik         - 
Jadwiga Witkowska 
Członkowie:             
4. Eugeniusz 
Borowy,                    
5. Jan Danielak,       
Sposób  
reprezentacji:           
- Do składania 
oświadczeń woli tj. 
podpisu w imieniu 
Stowarzyszenia 
wobec Banku i 
innych instytucji 

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:
1. Przewodniczący 
- Marcin 
Szwejkowski,
2. Członkowie:
- Jan Oglęcki,
- Jan Prusiński.

Zmiana składu 
członków Komisji 
Rewizyjnej.
Uchwała nr 2/2019 
z dnia 30.05.2019 
r.
1. Przewodniczący 
- Jan Prusiński,
2. Członkowie:
- Jan Oglęcki,

Uchwała       
z dnia 07.02.
2018 r.

Nie RSD.512.
3.2018 r.

WB. 512.
12.2019r.



organizacjami w celu 
poprawy 
funkcjonowania sołtysa
w społeczności 
lokalnej,
- prowadzenie pracy 
informacyjnej, 
konsultacyjnej i 
programowej mającej 
na celu wspólne 
rozwiązywanie 
problemów w zakresie 
poszczególnych 
dziedzin działalności 
samorządowej.
2.Teren działania:
obszar Gminy Sońsk
3.Środki działania:
- doskonalenie 
współdziałania 
sołtysów z organami 
władz gminnych oraz 
organizacjami 
społeczno – 
politycznymi, 
kulturalnymi i 
gospodarczymi 
działającymi w 
sołectwach w realizacji
ustawowych oraz 
statutowych zadań 
gminy i sołectw,
- świadczenie pomocy 
oraz usług na rzecz 
sołtysów we 
współpracy z organami
samorządu 
terytorialnego w 
sprawach 
upowszechniania 
doświadczeń 
samorządowych, 
mających znaczenie 
dla postępu w 
działalności sołeckiej, 
rozwiązywania 
spornych spraw 

uprawnieni są: 
Prezes wraz z 
Skarbnikiem lub 
Sekretarzem.     

- Krystyna 
Rudnicka.



sołecko – gminnych 
wymagających 
mediacyjnej pomocy,
-  inicjowanie i 
podejmowanie 
czynności 
zapewniających stałe 
doskonalenie 
organizacji pracy 
sołtysów na rzecz 
sołectw i samorządów 
mieszkańców,              
- promocje sołeckich 
inicjatyw kulturalnych i 
innych jako 
zasadniczego środka 
poprawiania 
efektywności działań 
sołtysów i gospodarki 
sołeckiej,                      
- doskonalenie 
współdziałania 
sołtysów z 
organizacjami 
społeczno  - 
gospodarczymi, 
kulturalnymi i 
sportowymi 
działającymi na 
terenach wiejskich w 
realizacji ustawowych 
oraz statutowych 
zadań gminy i sołectw, 
- opiniowanie 
projektów 
oddziałujących na 
poziom i efektywność 
tworzenia infrastruktury
obszarów wiejskich dla
poprawy warunków 
życia mieszkańców 
wsi,                - 
podejmowanie 
odpowiednich inicjatyw
szkoleniowych oraz 
wyróżnień społecznych
dla sołtysów,                



- organizowanie 
konferencji, 
seminariów, 
konkursów, spotkań,   -
prowadzenie 
działalności 
wydawniczej i 
kolportażowej,              
- formułowanie zaleceń
wobec członków 
Stowarzyszenia 
istotnych z punktu 
widzenia realizacji 
celów statutowych,       
- opiniowanie 
projektów 
sprzyjających 
rozwojowi statutowych 
celów Stowarzyszenia.

13. Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju 
Wsi Mazowieckiej.

Wpis 
dnia  
26.02. 
2018 r.

1.Cel działania:

 - inicjowanie i 
kierowanie działań 
społecznych, 
edukacyjnych i 
gospodarczych na 
rzecz rozwoju oświaty, 
kultury, nauki, sportu i 
rekreacji,                      
- wspieranie działań na
rzecz rozwoju turystyki,
- inspirowanie działań 
na rzecz wzrostu 
świadomości 
ekologicznej,                
- współpraca z 
krajowymi i 
zagranicznymi 
instytucjami i 
podmiotami, których 
pomoc organizacyjna i 
finansowa może 
przyczynić się do 
rozwoju wsi, regionu, - 
popieranie i 
wspomaganie inicjatyw
młodzieżowych,           

Przedwojewo 
25, 06-406 
Opinogóra 
Górna

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Panią Anetę 
Olszewską

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała       
z dnia 20.02.
2018 r.

NIE RSD.512.
4.2018



- wypoczynek dzieci i 
młodzieży, 
krajoznawstwo i 
turystyka społeczna,  - 
działania na rzecz 
aktywizacji społecznej i
kulturalnej młodzieży,   
- aktywizacja ludzi 
starszych, integracja 
między pokoleniowa, - 
inspirowanie do 
działań na rzecz 
rozwoju 
przedsiębiorczości, 
alternatywnych źródeł 
dochodu gospodarstw 
oraz tworzenie nowych
miejsc pracy, - 
poprawa standardu 
życia społeczności 
wiejskiej,                      
- pielęgnowanie 
tożsamości narodowej 
i kulturalnej,                  
- upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu w środowisku 
wiejskim,                      
- realizowanie 
wniosków i postulatów 
członków 
Stowarzyszenia, w 
granicach 
dozwolonych prawem. 
2.Teren działania:
obszar Województwa 
Mazowieckiego
3.Środki działania:
 - współdziałanie z 
samorządem lokalnym,
administracją 
państwową, 
placówkami naukowo –
badawczymi, 
instytucjami 
kulturalnymi oraz 
organizacjami 



pozarządowymi,           
- uczestnictwo w 
projektach 
finansujących cele 
zbieżne z celami 
Stowarzyszenia,           
- wymianę młodzieży,   
- współpracę z innymi 
organizacjami, 
stowarzyszeniami i 
instytucjami krajowymi 
i zagranicznymi w 
zakresie realizacji 
celów Stowarzyszenia,
- inicjowanie, 
koordynowanie, 
przygotowanie, i 
realizacje wspólnych 
przedsięwzięć 
służących prowadzonej
przez członków 
działalności, jej 
rozwoju i współpracy z 
innymi podmiotami,      
- reprezentowanie 
członków wobec 
innych podmiotów w 
zakresie 
koordynowanej przez 
Stowarzyszenie 
wspólnej polityki 
gospodarczej, 
społecznej, kulturalnej,
oświatowej, wspieranie
działalności sportowej 
oraz dziedzictwa 
kulturowego,        
- wspieranie 
finansowe, rzeczowe i 
organizacyjne 
członków realizujących
cele statutowe 
Stowarzyszenia,           
- promowanie i 
wdrażanie działań w 
dziedzinie ekologii,       
- organizowanie 



cyklicznych imprez 
kulturalnych,                 
- podejmowanie 
działań zmierzających 
do pozyskania 
środków finansowych 
na projekty sprzyjające
rozwojowi wsi,              
- promocję 
prowadzonej przez 
członków działalności 
pozyskiwania 
inwestorów dla 
realizacji przez 
Członków i  
Stowarzyszenia 
wspólnych 
przedsięwzięć,           - 
wspomagania 
członków 
Stowarzyszenia w 
realizacji zadań 
własnych i zleconych,  
informowanie 
społeczności lokalnej o
celach i 
przedsięwzięciach 
Stowarzyszenia,           
- pozyskiwanie i 
wykorzystywanie 
środków pomocowych 
Unii Europejskiej oraz 
innych krajowych i 
międzynarodowych 
instytucji finansowych, 
- podejmowanie 
działań 
organizacyjnych i 
inwestycyjnych 
mających na celu 
zrównoważony rozwój 
członków oraz rozwój 
przedsiębiorczości na 
terenie objętym 
działaniem 
Stowarzyszenia,           
- inspirowanie i 



podejmowanie 
wspólnych inicjatyw 
służących społeczno – 
gospodarczemu 
rozwojowi 
społeczności objętych 
działaniem członków 
Stowarzyszenia,           
- wspieranie i 
popieranie 
przedsięwzięć, 
organizacyjnych lub 
osób działających 
zgodnie z celami 
statutowymi 
Stowarzyszenia,         -
organizowanie 
szkoleń, seminariów, 
udział w wystawach, 
targach oraz 
prezentacjach,           - 
propagowanie i 
inicjowanie 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej i 
aktywizacji zawodowej 
na terenie objętym 
działaniem,   - 
nawiązywanie 
współpracy 
partnerskiej z 
organizacjami i 
stowarzyszeniami 
państw Unii 
Europejskiej,              - 
inne działania 
sprzyjające realizacji 
statutowych celów 
Stowarzyszenia.  

14. Stowarzyszenie 
Sportowe Dla Osób 
Niepełnosprawnych 
„GLADIATOR”.

Wpis 
dnia 
02.03. 
2018 r.

1.Cel działania:

 - organizowanie i 
rozwijanie 
powszechnej kultury 
fizycznej, rehabilitacji, 

ul. Księcia 
Konrada II 
11/25
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:          
Prezes: 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała       
z dnia 21.02.
2018 r.

NIE RSD.512.
5.2018



sportu, turystyki i 
czynnego wypoczynku 
ze szczególnym 
uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
-  objęcie swoją 
działalnością osób 
niepełnosprawnych. 
- organizowanie i 
prowadzenie zawodów,
imprez, szkoleń i zajęć 
ruchowych w zakresie 
kultury fizycznej 
turystyki i czynnego 
wypoczynku 
rehabilitacji  i sportu.   
- budowę i adaptacje 
dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
oraz utrzymanie 
obiektów i urządzeń 
sportowo – rekreacyjno
- rehabilitacyjnych  i 
wypoczynkowych.  
- projektowanie, 
wykonywanie i 
opiniowanie 
specjalistycznego 
sprzętu rehabilitacyjno 
-sportowego. 
- współpraca z innymi 
organizacjami i 
instytucjami w zakresie
realizacji zadań 
regulaminowych. 
- współpracę z 
międzynarodowymi 
organizacjami o 
podobnym 
charakterze.
- prowadzenie 

1. Arkadiusz Niski,   
Wiceprezes: 
2. Anna 
Kubaszewska,  
Członek:  3.Andrzej 
Kamiński           
Sposób  
reprezentacji:           
-Do składania 
oświadczeń woli w 
sprawach 
majątkowych, 
zawierania umów  i 
udzielania 
pełnomocnictw w 
tych sprawach 
wymagane jest 
współdziałanie 
Prezesa i 
Wiceprezesa 
Zarządu
- Do składania 
oświadczeń woli w 
sprawach 
niemajątkowych, w 
tym udzielania 
pełnomocnictw w 
tych sprawach 
wymagane jest 
współdziałanie 
Prezesa i 
Wiceprezesa 
Zarządu.



działanie prowadzące 
do aktywizacji osób 
niepełnosprawnych 
poprzez rehabilitację.

15. Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci Nie-
pełnosprawnych 
„Tęczowy Świat”.

Wpis 
dnia 
09.03. 
2018 r.

1.Cel działania:

- działania na rzecz 
dzieci 
niepełnosprawnych.
- udzielanie 
różnorodnej pomocy 
osobom 
niepełnosprawnym, w 
trudnych sytuacjach 
życiowych.
- zrzeszanie dzieci i 
rodzin w 
Stowarzyszeniu.
- koordynowanie 
różnych działań 
adresowanych do osób
niepełnosprawnych.
- inicjowanie i 
prowadzenie form 
pomocy osobom 
niepełnosprawnym.
2.Teren działania:
obszar powiat 
Ciechanowski.
3.Środki działania:
- współpraca z 
wszelkimi osobami i 
instytucjami o 
podobnym działaniu.
- organizowanie 
spotkań, imprez, 
konferencji.               
- występowanie z 
wnioskami i opiniami
do właściwych 
organów 
administracji.

ul. Armii 
Krajowej 8/25
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Roberta 
Słupskiego

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała       
z dnia 25.02.
2018 r.

NIE RSD.512.
6.2018

16. Ciechanowskie Wpis 1.Cel działania: ul. 17 Stycznia Stowarzyszenie Stowarzyszenie Uchwała       NIE RSD.512.



Stowarzyszenie 
Krótkofalowców.

dnia 
23.03. 
2018 r.

Wpis 
dnia
24.09. 
2018 r.

Wpis 
dnia
26.9.  
2019 r.

- popularyzacja oraz 
rozwój krótkofalarstwa,
radioelektroniki, 
radiokomunikacji i 
nowoczesnych technik 
łączności wśród 
społeczeństwa, 
prowadzenie szkoleń i 
prelekcji z zakresu 
konstruowania i 
budowy urządzeń 
radiokomunikacyjnych i
umiejętności ich 
wykorzystania.
- prowadzenie 
działalności społecznie
użytecznej w sferze 
nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania, 
upowszechnianie 
wiedzy i umiejętności 
na rzecz obronności 
państwa, ratownictwa i 
ochrony ludności.
- popieranie i ochrona 
amatorskiej służby 
łączności.
- konsolidacja 
środowiska osób 
zainteresowanych 
amatorską łącznością 
radową.                        
- popieranie i 
popularyzację działań 
członków 
Stowarzyszenia 
zajmujących się 
eksperymentami i 
pracami nad nowymi 
technikami 
rozwiązaniami w 
zakresie amatorskiej 
łączności radiowej.     -
pomoc w akcjach 
ratowania ludności i 

60B, 06-400 
Ciechanów 

zwykłe 
reprezentowane jest
przez  
Przedstawiciela 
Pana Zbigniewa 
Ozdarskiego.

Uchwała z dnia 
15.09.2018 r.
Stowarzyszenie 
reprezentowane jest
przez Zarząd.
Członkowie 
Zarządu:
1. Prezes: Zbigniew 
Ozdarski,
2. Wiceprezes:
Cezary Krupiński,     
3. Skarbnik: Maciej 
Kurowski.         

Zmiana składu  
Zarządu
Uchwała z dnia 
02.09.2019 r.
1. Prezes:
Cezary Krupiński,
2. Wiceprezes:
Krzysztof Berda,
3. Skarbnik:
Kazimierz 
Naszkowski.

Do składania 
oświadczeń woli w 
imieniu 
Stowarzyszenia, 
wymagalne jest 
współdziałania co 
najmniej dwóch 
członków Zarządu.

zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

z dnia 14.03.
2018 r.

Zmiana 
regulaminu
Uchwałą       
z dnia 15.09.
2018 r. 
został 
przyjęty  
nowy 
Regulamin 
Stowarzysze
nia.

7.2018

RSD.512.
15.2018

RSD.512.
10.2019



udzielania pomocy 
ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych poprzez 
zapewnienie łączności 
w oparciu o posiadane 
przez Stowarzyszenie 
urządzenia.                - 
promowanie oraz 
popularyzacja walorów
i historii miasta oraz 
regionu z 
wykorzystaniem 
posiadanego sprzętu i 
uprawnień w kraju i za 
granicą.                 - 
utrzymanie stałych 
kontaktów i współpracy
z organami 
administracji  rządowej
i samorządowej oraz 
innymi jednostkami 
organizacyjnymi z 
kraju i zagranicy.        - 
nawiązywanie nowych 
kontaktów i 
współpracy; wymiana 
doświadczeń z 
podobnymi 
organizacjami z kraju i 
zagranicy.                 - 
przeciwdziałanie 
patologicznym 
zjawiskom w 
środowiskach 
młodzieżowych.           
- działalność 
wychowawczo – 
patriotyczna, głównie w
środowiskach 
młodzieżowych.           
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:

- działalność 



pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana.            
- nadawanie 
programów 
radiofonicznych.
- działalność w 
telekomunikacji 
bezprzewodowej, z 
wyłączeniem 
telekomunikacji 
satelitarnej.                  
- działalność w 
zakresie 
telekomunikacji 
satelitarnej.                  
- pozostała działalność
wydawnicza. - 
działalność związana z
oprogramowaniem. -  
działalność portali 
internetowych. - 
pozostałe analizy i 
badania techniczne. - 
pozostała działalność 
naukowa i techniczna 
gdzie indziej 
niesklasyfikowana.       
- obrona narodowa.      
- bezpieczeństwo 
państwa, porządek       
i bezpieczeństwo 
publiczne.                     
-  działalność klubów 
sportowych                   
- organizowanie 
spotkań, prelekcji i 
prezentacji, tak w 
siedzibie 
stowarzyszenia, jak i 
poza nią.                      
- instalowanie nowych 
przemienników 
radowych na terenie 
kraju z wykorzystaniem
posiadanych pozwoleń



radiowych. Stały 
nadzór, kontrolę i 
konserwację już 
zainstalowanych 
urządzeń.                     
- wspierania  różnych 
form kształcenia i 
samokształcenia, 
zwłaszcza młodzieży, 
mającego na celu stałe
podnoszenie poziomu 
wiedzy technicznej 
oraz umiejętności 
operatorskich w 
amatorskiej 
radiokomunikacji.         
- szerzenie wśród 
członków 
Stowarzyszenia idei 
solidarności ponad 
podziałami 
narodowościowymi czy
religijnymi.                    
- popularyzację i 
organizowanie 
amatorskiego 
współzawodnictwa 
sportowego, udział w 
zawodach i 
konkursach 
krótkofalarskich.           
- podejmowanie innych
przedsięwzięć 
mających na celu  
popularyzację 
radiokomunikacji w 
społeczeństwie.

17. Ciechanowski 
Klub Modelarski.

Wpis 
dnia 
23.04.
2018 r.

1.Cel działania:

- promocja 
modelarstwa, wiedzy 
historycznej i kultury 
technicznej w regionie i
Polsce wśród 
młodzieży i osób 
dorosłych,

ul. Malinowa 
10 06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Krzysztofa 
Kaczorowskiego.

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała       
z dnia 07.04.
2018 r.

NIE RSD.512.
9.2018



- stwarzanie swoim 
członkom warunków 
umożliwiających i 
ułatwiających im 
realizację własnych 
zamiłowań, w tym 
modelarskich i 
kolekcjonerskich oraz 
reprezentowanie ich 
interesów wobec władz
i społeczeństwa,          
- popularyzowanie i 
kształtowanie wiedzy 
fachowej wśród swoich
członków,                  - 
reprezentowanie 
naszych członków na 
forum krajowym i 
międzynarodowym.
2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania:

- organizowanie 
spotkań i warsztatów, -
organizowanie 
lokalnych imprez, 
wystaw i konkursów 
promujących 
modelarstwo,               
- reprezentowanie 
osiągnięć członków 
Stowarzyszenia na 
imprezach 
modelarskich i 
kolekcjonerskich, 
giełdach, wystawach w
kraju i zagranicą,          
- współdziałanie z 
placówkami 
oświatowymi w 
zakresie propagowania
modelarstwa,               
- organizację zajęć 
modelarskich dla dzieci



i młodzieży.

18. Stowarzyszenie na
Rzecz Gminy 
Grudusk.

Wpis 
dnia 
30.05. 
2018 r.

1.Cel działania:

-edukacja, kultura, 
oświata,,
- krajoznawstwo i 
ochrona dóbr 
ekologicznych,             
- ochrona dóbr kultury i
tradycji,                        
- ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego,          -
upowszechnianie i 
ochrona własności i 
praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich,
a także promocji i 
popieranie inicjatyw 
wspomagających 
rozwój demokracji,      -
upowszechnianie i 
ochrony praw 
konsumentów,            - 
promocja i popieranie 
integracji europejskiej 
oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy
między 
społeczeństwami,       -
wspomaganie rozwoju 
gospodarczego 
infrastruktury 
technicznej i 
społecznej w tym 
rozwoju 
przedsiębiorczości,     -
wspomaganie rozwoju 
zagospodarowania 
obszarów wiejskich 
jako atrakcyjnego 
miejsca do życia,       - 
wspomaganie rozwoju 
wspólnot i 
społeczności 
lokalnych.

Łysakowo 55, 
06-406 
Grudusk

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Panią Annę Tomasik

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

1. Uchwała z
dnia 03.05.   
2018 r.
Zmiana 
Regulaminu
Uchwała       
z dnia 19.05.
2018 r.

NIE Stowarzys
zenie 
utworzono 
w 
dniu13.04.
2012 r.      
i widniało 
w wykazie 
stowarzys
zeń 
zwykłych 
przed 
dniem 20 
maja         
2018 r.

RSD.512.1
0.2018



2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania:     
- współpracę z 
samorządem gminnym
i powiatowym,              
- współpracę z 
osobami i instytucjami 
o podobnych celach 
działania,                    -
organizowanie 
spotkań, prelekcji, 
wystaw, koncertów 
oraz innych imprez,      
- prowadzenie 
działalności 
wydawniczej w formie 
niedochodowej,          - 
uczestniczenie jako 
strona w rozumieniu 
Kodeksu postępowania
administracyjnego w 
postępowaniach 
administracyjnych 
prowadzonych przez 
organy państwowe i 
samorządowe 
dotyczących 
mieszkańców i 
obszarów działania 
Stowarzyszenia w 
szczególności w 
postępowaniu 
dotyczących:                
1.decyzji o warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowania 
terenu,                        
2. decyzji o ustaleniu 
lokalizacji dla 
inwestycji znacząco 
oddziaływującej na 
środowisko w tym 
elektrowni wiatrowych 
wraz z ich 



infrastrukturą,             - 
inne działania, 
realizujące cele 
statutowe 
Stowarzyszenia.

19. Stowarzyszenie 
Regionalny Klub 
Biznesu.

Wpis 
dnia  
07.06.  
2018 r.

1.Cel działania:

- koordynowanie 
współpracy 
przedsiębiorców,
- działalność 
wydawnicza, naukowa,
programy TV i 
multimedialne,    - 
wspieranie inicjatyw 
członków 
Stowarzyszenia,           
- działalność doradcza,
opieka prawna, 
poradnictwo, 
pośrednictwo w 
kontaktach 
międzyludzkich.
2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania:     
- promocję i 
koordynację działań,  - 
prowadzenie 
finansowania,               
- pozyskiwanie 
darowizn,                     
- prowadzenie 
współpracy z różnymi 
podmiotami.

 ul. Batalionów
Chłopskich 
13/42
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Marka 
Polakowskiego

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

1. Uchwała z
dnia 24.04.   
2018 r. 
Zmiana 
Regulaminu
Uchwała       
z dnia 30.05.
2018 r.

NIE Stowarzys
zenie 
utworzono 
w dniu 
30.09. 
2004 r. i 
widniało w 
wykazie 
stowarzys
zeń 
zwykłych 
przed 
dniem 20 
maja  
2018 r.

RSD.512.1
1.2018

20. Ciechanowskie 
Bezpartyjne 
Ugrupowanie 
Wyborcze.

Wpis 
dnia 
07.06. 
2018 r.

1.Cel działania:

- propagowanie i 
rozwijanie inicjatyw i 
działań sprzyjających 
rozwojowi demokracji i 
budowy takiej 
wspólnoty lokalnej, dla 
której dobro ogólne 
społeczności tzw. 

ul. 11 
Listopada 16,  
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:   
Przewodniczący:          
1.Stanisław Kęsik,
Wiceprzewodnicząc
y                               
2. Wiesław 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

1. Uchwała 
nr 1/2018
z dnia 17.02.
2018 r.

Zmiana 
Regulaminu 
Uchwała nr 
4/2018

NIE Stowarzys
zenie 
utworzono 
w 
dniu11.11.
2005 r.      
i widniało 
w wykazie 
stowarzys
zeń 
zwykłych 



„ małej ojczyzny” stoi 
ponad interesami partii
politycznych,           - 
propagowanie 
aktywnego 
uczestnictwa w 
wyborach 
samorządowych,         -
organizowanie i 
kreowanie 
funkcjonowania 
samorządu w taki 
sposób, aby było ono 
jak najbardziej 
przejrzyste i uczciwe,  -
przeciwstawianie się  
korupcji, nepotyzmowi i
innymi zjawiskami 
anomii społecznej w 
samorządzie,              -
podnoszenie poziomu 
edukacji prawnej i 
etycznej wśród 
społeczności lokalnej.
2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania:     
- organizowanie 
odczytów i spotkań,     
- poruszanie istotnych 
problemów 
społeczności lokalnej 
na łamach prasy, w 
radio, telewizji, 
Internecie oraz 
rozpowszechniając 
własne bezpłatne 
broszury,                     -
składanie wniosków, 
zapytań, listów 
intencyjnych i inicjatyw 
do instytucji różnych 
szczebli,         - 
organizowanie imprez, 
wystaw, konkursów, 

Balcerzak,         . 
Skarbnik                   
3. Stanisław 
Pszczółkowski,   
Sekretarz                 
4. Marek 
Marcinkowski.    Do 
składania 
oświadczeń woli w 
imieniu 
Stowarzyszenia, 
także w sprawach 
majątkowych, 
niezbędnych jest 
dwóch członków 
Zarządu 
działających łącznie.

z dnia 02.06.
2018 r.

przed 
dniem       
20 maja    
2018 r.

RSD.512.1
3.2018



festynów, sondaży itp. 
rozwijających postawy 
demokratyczne,         - 
wspieranie społecznej 
aktywności obywateli 
oraz grup społecznych 
wymagających 
wsparcie: młodzieży, 
osób starszych, 
bezrobotnych oraz 
poszkodowanych 
przez pracodawców 
lub niekompetentnych 
urzędników,                - 
prowadzenie działań 
antymobbingowych,    -
współpraca z 
wszelkimi osobami i 
instytucjami o 
podobnych celach 
działania,                     
- mobilizowanie opinii 
publicznej i wywieranie
nacisku na władze 
różnego szczebla w 
celu wprowadzania 
zmian zgodnych z 
celem działania 
Stowarzyszenia  
/lobbing/,                      
- zachęcanie i 
promowanie osób, dla 
których ważna jest 
idea demokracji i 
którzy interes 
społeczny przekładają 
nad swój własny, do 
uczestnictwa w 
wyborach 
samorządowych. 

21. Ciechanowska 
Lewica 
Samorządowa.

Wpis 
dnia 
12 .06.
2018 r.

1.Cel działania:

- koordynowanie 
współpracy osób 
popierających cele 
Stowarzyszenia,          
- propagowanie idei 

ul. Sikorskiego
16/14
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:           
Prezes:
1. Cezary Szeski,  

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:

Uchwała z 
dnia 10.05.   
2018 r.

NIE Stowarzys
zenie 
utworzono 
w dniu 
05.02.. 
2012 r. i 
widniało w 



lewicowych,                -
budowanie 
społeczeństwa 
obywatelskiego,          -
wspieranie inicjatyw 
lokalnych,                    -
udział w życiu 
społecznym regionu.
2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania:   
- udział w wyborach i 
referendach lokalnych, 
- działalność 
wydawniczą oraz 
realizację programów 
radiowych, 
telewizyjnych, 
multimedialnych,          
- organizowanie 
szkoleń, sympozjów 
naukowych, 
seminariów, kursów 
szkoleniowych,           -
finansowanie i 
współfinansowanie 
przedsięwzięć osób, 
organizacji i instytucji 
mających cele zbliżone
do celów 
Stowarzyszenia,         -
wspieranie inicjatyw 
członków 
Stowarzyszenia,         -
współpracę z osobami,
organizacjami i 
instytucjami 
popierającymi i 
realizującymi cele 
zbieżne 
Stowarzyszenia. 

Członkowie:
2. Marek 
Wróblewski,       3. 
Milena Załuska.        
Stowarzyszenie 
reprezentuje w 
zakresie zaciągania 
zobowiązań 
majątkowych 3 
członków Zarządu – 
działających łącznie.
Oświadczenia woli w
imieniu 
Stowarzyszenia 
składa łącznie 
dwóch członków 
Zarządu, w tym 
Prezes 
Stowarzyszenia.

1. Ewa Jasińska,
2. Dorota 
Wróblewska,       3.
Bernard 
Mysiakowski.

wykazie 
stowarzys
zeń 
zwykłych 
przed 
dniem     
20 maja 
2018 r.

RSD.512.1
2.2018

22. Stowarzyszenie Wpis 1.Cel działania: Cichawy 19, Stowarzyszenie Stowarzyszenie Uchwała z NIE RSD.512.



Ekologiczne EKO –
CICHAWY.

dnia  
27.07.
2018 r.

Wpis 
dnia 
05.10. 
2020 r

- ochrona powietrza 
przed zapyleniem, 
spalinami, wszelkimi 
wyziewami,
- ochrona ziemi i wody 
przed wszelkimi 
zanieczyszczeniami 
chemicznymi i 
mechanicznymi,
- ochrona przed 
hałasem i wibracją,
- ochrona świata 
zwierzęcego i 
roślinnego,
- ochrona krajobrazu,
- ochrona przed 
budową i eksploatacją 
nadajników 
nadmiernego  
promieniowania elektro
– magnetycznego 
wysokich 
częstotliwości w 
pobliżu skupisk 
ludzkich (stacje 
bazowe i 
przekaźnikowe telefonii
komórkowej, nadajniki 
telewizyjne, 
stanowiska radarowe 
itp.),
- ochrona ludności 
przed nadmierną 
indukcją magnetyczną 
pochodzącą od 
technicznych źródeł 
prądu niskiej 
częstotliwości 50 Hz 
(linie przesyłowe 
wysokiego napięcia, 
transformery, instalacje
zasilające w  
budynkach itp.)
- ochrona przed 
budową i eksploatacją 
siłowni wiatrowych 
zlokalizowanych w 

06-440 
Gąsocin
(adres do 
korespondencji:
Ślubowo 13 
06-440 
Gąsocin)

zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Panią  Annę 
Więcek.

Zmiana 
Przedstawiciela 
reprezentujące 
Stowarzyszenie.
Przedstawicielem 
reprezentującym 
Stowarzyszenie jest 
Pan Arkadiusz 
Kozyra.

zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

dnia  23.06.
2018 r.

Zmiana 
Regulaminu
Uchwała z 
dnia 
05.09.2020 r.

Uchwała z 
dnia 
19.09.2020 r.

14.2018

WB.512.
20.2020



pobliżu siedlisk 
ludności,
- ochrona przed 
budową i eksploatacją 
zakładów i instalacji 
przemysłowych 
uciążliwych dla 
ludności i środowiska 
naturalnego w pobliżu 
obszarów 
mieszkaniowych i 
terenów rolnych, - 
ochrona przed budową
i eksploatacją sortowni 
i składowisk odpadów, 
spalarni śmieci,
- wspieranie inicjatyw 
społecznych.
2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania:   
- podejmowanie 
działań 
umożliwiających  
zachowanie lub 
przywrócenie 
równowagi w 
przyrodzie, 
racjonalnym 
kształtowaniu 
lokalnego i 
gospodarowaniu jego 
zasobami zgodnie z 
zasadą 
zrównoważonego 
rozwoju, w tym w 
szczególności 
przeciwdziałaniu 
zanieczyszczeniom i 
degradacji środowiska 
lokalnego, działań na 
rzecz  zachowania 
lokalnego krajobrazu w
stanie nienaruszonym, 
ochrony zagrożonych 



gatunków roślin i 
zwierząt oraz działań 
na rzecz przywracania 
elementów 
przyrodniczych do 
stanu właściwego,        
- popularyzację wiedzy
o zagrożeniach 
środowiska i zdrowia 
ludzi oraz troskę o 
zrównoważony rozwój 
środowiska lokalnego, 
- współpracę z 
organami administracji 
rządowej i samorządu 
terytorialnego, 
stowarzyszeniami i 
organizacjami 
społecznymi, 
rzeczoznawcami, 
ośrodkami i 
stowarzyszeniami 
naukowymi w zakresie 
prawa ekologicznego, 
zdrowia i ochrony 
środowiska,                  
-  kierowanie uwag, 
wniosków, opinii i 
skarg do organów 
samorządu 
terytorialnego i 
administracji rządowej 
oraz pozwów 
sądowych w zakresie 
naruszeń prawa o 
ochronie środowiska i 
zdrowia,                       
- udział w 
postępowaniach 
administracyjnych w 
celu zapewnienia 
ochrony środowiska   
lokalnego,                    
- organizowanie 
spotkań, szkoleń, 
konferencji, i 
konkursów mających 



na celu propagowanie 
ochrony środowiska 
naturalnego,                 
- przygotowanie i 
rozpowszechnianie 
materiałów 
propagujących 
tematykę szeroko 
rozumianej ochrony 
środowiska,                  
- wspieranie inicjatyw 
obywatelskich 
mających na celu 
poprawę ochrony 
środowiska 
naturalnego i zdrowia 
ludzi.       

23. Stowarzyszenie
Wspólnota 
Powiatowa

Wpis 
dnia 
15.11. 
2018 r.

21.12.
2018 r.
28.12. 
2018 r.

1.Cel działania:

Celem działania jest 
aktywizacja życia 
społecznego i 
gospodarczego w 
powiecie 
ciechanowskim. 
2.Teren działania:
obszar powiatu 
ciechanowskiego.
3.Środki działania: 
- stwarzanie warunków
do wymiany poglądów 
na tematy społeczne i  
gospodarcze  w 
powiatu,
- zgłaszanie, 
formułowanie i 
przedstawianie 
własnych koncepcji i 
programów 
rozwiązywania 
problemów powiatu i 
jego mieszkańców.
- utworzenie platformy 
wyborczej dla 
mieszkańców Powiatu 
Ciechanowskiego 
poprzez:

ul. Jana 
Reutta 9/15
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela
Pana Cezarego 
Tybuchowskiego

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia 07.11. 
2018 r.

NIE Uchwała 
Zebrania 
Członków 
z dnia 
17.12.
2018 r. o 
rozwiązani
u 
stowarzysz
enia

Cezary 
Tybuchowsk
i 

RSD.512.
17.2018

BZK.512.
20.2018
stowarzys
zenie 
zlikwidowa
ne



a) stworzenie ram 
organizacyjnych 
dających możliwości  
obywatelom 
kandydowania i 
zgłaszania kandydatów
do władz 
samorządowych oraz 
tych gremiów, gdzie 
udział reprezentantów  
stowarzyszeń 
samorządowych jest 
możliwy,
b) umożliwienie 
obywatelom  
aktywnego 
uczestnictwa w 
wyborach 
samorządowych oraz 
w pracach przy ich 
organizacji,
c) wyrażanie poglądów
na temat prac 
samorządu lokalnego. 

24. Stowarzyszenia 
Ciechanowski 
Klub Bokserski.

Wpis 
dnia 
15.11. 
2018 r.

1.Cel działania:

- działania na rzecz 
rozwoju sportu wśród 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych, treningu 
boksu, propagowanie 
zdrowego stylu życia, 
rozwoju sportu, 
zdrowego żywienia,
- tworzenie 
płaszczyzny wymiany 
informacji i 
doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami 
zainteresowanymi,  
- popularyzacja wiedzy
z dziedziny treningu 
bokserskiego wśród 
społeczeństwa. 
2.Teren działania:
obszar województwa 
mazowieckiego

ul. Zuzanny 
Morawskiej 23
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Michała 
Garstka   

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia 31.10. 
2018 r.

NIE RSD.512.
16.2018



3.Środki działania: 
- organizowanie 
spotkań, prelekcji, 
wystaw, koncertów 
oraz innych imprez,
- współpraca z 
wszelkimi osobami i 
instytucjami o 
podobnych celach 
działania,
- występowanie z 
wnioskami i opiniami 
do właściwych 
organów administracji  
w przypadku dotacji,
- wspieranie działań 
zmierzających do 
właściwego celu 
wyznaczonego przez 
trenera.  

25. Stowarzyszenie 
Ciechanowska 
"EXPLOZJA".

Wpis 
dnia 
17.12. 
2018 r.

1.Cel działania:

- konsolidacja 
miłośników off-road i 
współczesnych 
pojazdów, techniki 
jazdy oraz pojazdów 
terenowych,
 - promowanie walorów
historycznych i 
turystycznych 
Mazowsza i centralnej 
Polski,                          
- krzewienie kultury, 
sportu i promocji 
zdrowia, wychowania 
obywatelskiego,
- działania na rzecz 
ochrony środowiska 
naturalnego,
- działalność 
edukacyjna dzieci,
- działania 
charytatywne i 
związane z pomocą 
społeczną na rzecz 
wszystkich grup 

ul. Klonowa 2
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:  
 Prezes: 
1.Maciej 
Żerdziewski,
Wiceprezes:
2. Dariusz 
Gąsiorowski,
Sekretarz:
3.Katarzyna 
Żerdziewska.
Do składania 
oświadczeń woli we 
wszystkich 
sprawach, w tym 
majątkowych 
Stowarzyszenia, 
zawierania umów i 
udzielania 
pełnomocnictwa, 
zaciągania 
zobowiązań lub 
rozporządzania 
mienia w imieniu 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała 
z dnia 19.11.
2018 r.

NIE RSD.512.
18.2018



wiekowych, w tym 
osób 
niepełnosprawnych, 
organizacja i promocja 
wolontariatu. 
młodzieży i dorosłych
2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania: 
- do realizacji swoich 
celów regulaminowych 
Stowarzyszenie 
współpracuje z 
placówkami 
naukowymi, społeczno 
- kulturalnymi, 
szkołami publicznymi i 
niepublicznymi, innymi 
organizacjami 
pozarządowymi oraz 
władzami 
państwowymi i 
samorządowymi,
- współpraca z 
organizacjami 
zagranicznymi i 
międzynarodowymi,
- prowadzenie szkoleń,
seminariów, 
konkursów, 
konferencji, 
organizacja zlotów i 
rajdów, pokazy 
historyczne, wystawy, 
prezentacje, zawody 
sportowe,
- kolekcjonowanie i 
przeprowadzanie 
renowacji pojazdów 
terenowych, 
prowadzenie 
prezentacji techniki 
jazdy w terenie i 
bezpiecznych 
zachowań na drodze, 

Stowarzyszenia 
uprawnionych jest 
trzech członków 
Zarządu 
Stowarzyszenia 
łącznie z Prezesem. 
          



organizacja pokazów 
pojazdów terenowych, 
wydarzeń związanych 
z jazda w terenie jak 
również szkolenia z 
zakresu jazdy 
samochodami 
terenowymi i 
wykorzystywanie 
urządzeń 
wspomagających 
wykorzystanie 
samochodu 
terenowego i SUV w 
terenie,
- prowadzenie 
działania w celu 
podtrzymania i 
upowszechniania 
tradycji związanej ze 
sportem i turystyką a w
szczególności sportem
off-road za razem 
krzewiąc walory 
historyczne, naturalne i
kulturalne,
- promowanie historii 
Ciechanowa i regionu 
kształtując jego 
pozytywny wizerunek 
w Polsce i poza 
granicami,
- prowadzenie działań 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
- prowadzenie działań 
charytatywnych 
wspierające pomoc 
społeczną oraz 
organizacje i szkoli 
wolontariat do celów 
regulaminowych, 
prowadzenie działań 
polegających na 
pomocy ofiarom 
katastrof, klęsk 
żywiołowych, w tym 



ratownictwa i ochrony 
ludności,
- prowadzenie 
działalności 
informacyjnej z 
wykorzystaniem 
publikacji na stronie 
internetowej, portalach 
tematycznych i 
społecznościowych 
oraz w formie 
publikacji tradycyjnej,
- upowszechnianie i 
ochrona wolności oraz 
praw człowieka, 
swobód obywatelskich 
a także działań 
wspomagających 
rozwój demokracji.

26 Stowarzyszenie 
Komitet 
Organizacyjny 
Budowy 
Wodociągu 
Rodzinnego 
Ogrodu 
Działkowego 
Krubin.

Wpis 
dnia
15.05.     
2019 r.

1.Cel działania:
- celem 
stowarzyszenia jest 
propagowanie 
gospodarowania 
zasobami wodnymi tak
aby przy zaspakajaniu 
potrzeb ludności i 
gospodarki zapewnić 
ochronę wód i 
środowiska 
związanego z tymi 
wodami,
- propagowanie 
racjonalnego 
korzystania z 
naturalnych zasobów 
wodnych przy 
zaspakajaniu potrzeb 
ludności i gospodarki w
celu ograniczenia 
poboru wód 
naturalnych zbiorników
i propagowanie 
korzystania z sieci 
wodociągowych,
- budowa na potrzeby 

ul. Palińskiego
6 lok.27
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:   
1. Prezes 
- Jan Tański,
2. Wiceprezes         -
Andrzej Trzpiot.
Do składania 
oświadczeń woli we 
wszystkich 
sprawach, w tym 
majątkowych 
Stowarzyszenia,  
uprawnionych jest 
dwóch członków 
Zarządu 
działających  
łącznie.

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:
1. Przewodnicząca
- Janina Kulesza,
Członkowie:
- Barbara 
Łęgowska,
- Piotr Rewicki.

Uchwała Nr 
1/2019          
z dnia 
27.04.2019 r.

Zmiana 
regulaminu 
Uchwała       
Nr 1  z dnia 
09.05.           
2019 r.

NIE WB.512.
4.2019



członków 
stowarzyszenia 
"Wodociągu",
- nadzór i utrzymanie 
wodociągu w stanie 
technicznym 
koniecznym dla 
ciągłego, 
niezakłóconego poboru
wody dostarczanej 
przez Zakład 
Wodociągów Sp z o.o. 
w Ciechanowie, ul. 
Gostkowska 81, 06-
400 Ciechanów do 
przyłącza 
znajdującego się w ul. 
Ceramicznej w 
Ciechanowie, w tym w
szczególności:
finansowanie 
remontów wodociągu,  
wypełnianie 
obowiązków wobec 
organów państwowych
i samorządowych w 
zakresie bieżących 
opłat dotyczących 
budowy i utrzymania 
wodociągu, rozliczenie 
poboru wody z 
Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji w 
Ciechanowie na 
podstawie licznika 
głównego,
rozliczenie poboru 
wody przez 
użytkowników 
będących członkami 
stowarzyszenia na 
podstawie 
indywidualnych 
liczników wody,            
- współpraca z 
Zarządem ROD Krubin
w zakresie celów 



realizowanych przez 
Stowarzyszenie,           
- finansowanie budowy
wodociągu ze środków
wniesionych przez 
członków 
stowarzyszenia w 
częściach równych 
przypadających na 
każdego członka 
stowarzyszenia,           
- finansowanie kosztów
utrzymania, 
administrowania, 
nadzoru technicznego 
części wspólnych 
wodociągu ( w 
rozumieniu: od 
przyłącza do sieci 
wodociągowej 
należącej do Zakładu 
Wodociągów i 
Kanalizacji w 
Ciechanowie 
lokalizowanego w ul. 
Ceramicznej do 
przyłączy 
indywidualnych 
użytkowników) w 
częściach równych 
przypadających na 
każdego członka 
stowarzyszenia,           
- finansowanie kosztów
zużycia wody przez 
członków 
stowarzyszenia na 
podstawie zużycia 
wody według liczników 
indywidualnych.
2.Teren działania:
powiat ciechanowski
3.Środki działania: 
- bieżące działania 
administracyjne i 
techniczne 
zapewniające 



funkcjonowanie 
wodociągu,
- wspieranie inicjatyw 
w obszarze realizacji 
celów Stowarzyszenia,
- współpracę z 
Zarządem ROD Krubin
w Ciechanowie,
- współpraca z innymi 
organizacjami i 
instytucjami w 
obszarze realizacji  
celów.

27. Stowarzyszenie 
"Perspektywa"

Wpis 
dnia
03.07.  
2019 r. 

1.Cel działania:

- pobudzenie, rozwój i 
organizowanie 
współpracy pomiędzy 
środowiskami  
lokalnymi i praktykami 
społecznymi na rzecz 
umacniania w Polsce 
społeczeństwa 
obywatelskiego, 
budowy kapitału 
społecznego oraz 
rozwoju i modernizacji 
kraju,
-  wspieranie spójności
społecznej,
- inicjowanie, 
wspieranie i 
organizowanie 
działalności edukacji 
obywatelskiej,
- promowanie udziału 
organizacji 
pozarządowych oraz 
pozostałych 
podmiotów działalności
pożytku publicznego w 
budowie 
społeczeństwa 
obywatelskiego,
- wspieranie 
społecznej aktywności,

ul. Stanisława 
Mikołajczyka 
7/14,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:   
1. Prezes - Beata 
Urszula Kurek,
2. Wiceprezes 
- Janusz Sochocki,
3. Skarbnik 
- Mirosław Maciński.
Oświadczenia woli 
oraz dokumentów 
na mocy których 
Stowarzyszenie 
zaciąga 
zobowiązania 
materialne wobec 
osób trzecich, 
muszą zawierać 
podpisy dwóch 
członków Zarządu, 
w tym Prezesa.

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:
1. Przewodniczący 
- Leszek 
Włodzimierz  
Kwiatkowski,
Członkowie:
2. Maria Marlena 
Szczepańska,
3. Jacek Rama.

Uchwała Nr 
2/2019  z 
dnia 03.06.   
2019 r.

Zmiana 
regulaminu 
Uchwała       
z dnia 22.06.
2019 r.

NIE WB.512.
6.2019



kooperacji i 
partycypacji obywateli,
pobudzenie i rozwój 
potencjału kulturowego
i kreatywnego 
Polaków,
- promowanie 
współpracy 
międzysektorowej 
pomiędzy 
organizacjami 
społecznymi, 
samorządem 
terytorialnym, 
sektorem państwowym
i gospodarczym,
- wspomaganie 
rozwoju wspólnot i 
społeczności 
lokalnych,
- wspieranie aktywnych
form pomocy 
społecznej oraz 
animacja społeczności 
lokalnych i 
występujących w nich 
więzi,
- upowszechniania i 
ochrona wolności i 
praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich,
a także działań 
wspomagających 
rozwój demokracji,
- integracja i 
reintegracja zawodowa
i społeczna osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym,
- rozwój świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej,
- działalność na rzecz 
mniejszości 
narodowych i 



etnicznych oraz języka 
regionalnego,
- promocja 
zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa
osób pozostających 
bez pracy i 
zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz 
nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania,
- inicjowanie, 
wspieranie i 
organizowanie działań 
z zakresu ekonomii 
społecznej,
- działalność na rzecz 
równych praw kobiet i 
mężczyzn,
- działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym,
- rozwój gospodarczy 
w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
- wspomaganie 
rozwoju techniki, 
wynalazczości i 
innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych 
rozwiązań 
technicznych w 
praktyce gospodarczej,
- działalność na rzecz 
kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i 
dziedzictwa 
narodowego,
- działalność 
wydawnicza i 
wystawiennicza,
- wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej i 



sportu,
- promocja i 
organizacja 
wolontariatu.
2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania: 
- prowadzenie 
własnych badań,
- gromadzenie i 
tworzenie zasobów 
informacji z zakresu 
tematyki społecznej 
oraz ich promowanie,
- inicjowanie debaty 
publicznej oraz 
rekomendowanie 
rozwiązań o 
charakterze 
systemowym w 
dziedzinie 
problematyki 
społecznej, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
kapitału społecznego i 
społeczeństwa 
obywatelskiego,
- występowanie z 
petycjami, wnioskami i 
apelami do władz 
publicznych,
- kreowanie i realizacja
kampanii społecznych,
- opracowanie i 
realizacja programów 
animacji i wspólnot 
lokalnych,
- przygotowanie i 
wydawanie publikacji, 
opracowań, analiz i 
sondaży,
- prowadzenie i 
wspieranie działań 
informacyjnych i 



edukacyjnych, w tym 
prowadzenie szkoleń, 
warsztatów doradztwa,
seminariów, 
konferencji, debat, 
targów,
- działalność medialną,
tj. organizowanie 
portali internetowych, 
realizowanie audycji 
radiowych, 
telewizyjnych lub 
internetowych,
- podejmowanie 
wspólnych działań z 
innymi - krajowymi i 
zagranicznymi - 
organizacjami, 
instytucjami, 
placówkami 
naukowymi, w zakresie
problematyki 
społecznej, zwłaszcza 
wyznaczonej celami 
Stowarzyszenia,
- monitorowanie 
działań władz 
samorządowych i 
innych instytucji,
- organizowanie 
manifestacji, 
happeningów oraz 
działań o charakterze 
społecznym i 
artystycznym,
- organizowanie imprez
rekreacyjno - 
sportowych,
- organizacja wydarzeń
kulturalnych,
- organizowanie 
wystaw informacyjnych
i artystycznych.



28. Stowarzyszenie 
„Centrum – 
Ciechanów”.

Wpis 
dnia 
17.09. 
2019 r.

Wpis 
dnia 
03.08. 
2020 r.

Wpis 
dnia 
01.09. 
2020 r.

1.Cel działania:
- przywrócenie pełnej 
funkcjonalności 
Centrum Ciechanowa,
- promowanie walorów 
użytkowych Centrum,
- dbanie o 
bezpieczeństwo i 
estetykę w  
Ciechanowie,
- szeroko pojęta 
aktywizacja 
społeczności lokalnej,
- integracja między- 
pokoleniowa,
- kształtowanie postaw 
obywatelskich,
- działalność na rzecz 
kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury                  
i dziedzictwa 
narodowego.
2.Teren działania:
miasto Ciechanów.
3.Środki działania: 
- organizowanie 
wydarzeń kulturalnych,
- organizowanie imprez
integracyjnych, 
happeningów, 
jarmarków 
tematycznych,
- organizowanie 
wystaw informacyjnych
i artystycznych,
- działalność medialną,
publikacje w prasie i na
portalach 
internetowych, 
- organizowanie akcji 
obywatelskich,
- współpraca z 
władzami lokalnymi,
- współpraca z innymi 
instytucjami oraz 
organizacjami 
społecznymi,

ul. 
Warszawska 
45
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:   
1. Przewodnicząca   
- Bogumiła Rybacka,
2. Zastępca 
Przewodniczącego   
- Barbara 
Kornatowska
Członkowie:
3. Ksenia 
Kowalewska,
4. Janusz Meledyn.
Zmiana składu  
Zarządu
Uchwała z dnia 
23.07.2020 r.
1. Prezes                  
- Bogumiła Rybacka,
2. Zastępca Prezesa
-Ksenia 
Kowalewska,
Członkowie:
3.Janusz Meledyn.
Do zawierania 
umów, udzielania 
pełnomocnictwa i 
składania innych 
oświadczeń woli w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy co najmniej 
dwóch Członków 
Zarządu, w tym 
obowiązkowo 
Prezesa lub 
Wiceprezesa.

Zmiana składu  
Zarządu
Uchwała nr 4/2020 z
dnia 21.08.2020 r.
1. Prezes                  
- Bogumiła Rybacka,
2. Zastępca Prezesa

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała nr 
2/2019          
z dnia 
4.08.2019 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała nr 
4/2019          
z dnia   
12.09.2019r.

NIE WB.512.
8.2019

WB.512.
16.2020

WB.512.
18.2020



- występowanie z 
petycjami, wnioskami, 
skargami do władz 
publicznych. 

-Ksenia 
Kowalewska,
Członkowie:
3.Urszula 
Grotkowska.
Do zawierania 
umów, udzielania 
pełnomocnictwa i 
składania innych 
oświadczeń woli w 
sprawach 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy co najmniej 
dwóch Członków 
Zarządu, w tym 
obowiązkowo 
Prezesa lub 
Wiceprezesa.

29. Stowarzyszenie
Sztuka Kultura 
Edukacja. 

Wpis 
dnia 
29.10. 
2019 r.

Wpis 
dnia 
06.02. 
2020 r.

Wpis 
dnia 
07.12. 
2020 r.

1.Cel działania:
- w sektorze sztuki, 
kultury, edukacji na 
rzecz społeczności 
powiatu 
ciechanowskiego z 
uwzględnieniem 
obszarów wiejskich i 
miejskich,
- w dziedzinie na rzecz
osób wykluczonych 
społecznie ze 
szczególnym 
uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży,
- w dziedzinach na 
rzecz osób z deficytem
rozwojowym i 
niepełnosprawnością,
na rzecz 
optymalizowania 
aktywności i rozwijania
społeczeństwa w 
sferze sztuki, kultury i 
edukacji od 
najmłodszego do 

ul. Batalionów 
Chłopskich 12,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Panią Bogumiłę  
Nasierowską

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia 
12.10.           
2019r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała z 
dnia 21.10.   
2019 r.

NIE

Uchwała 
Nr 2  
Zebrania 
Członków
z dnia 
31.10.      
2020 r.
w sprawie
rozwiąza
nia 
stowarzys
zenia 
Sztuka 
Kultura 
Edukacja.

Likwidator 
Pani 
Bogumiła 
Nasierow-
ska
Uchwała 
Nr 2 
Zebrania 
Członków  
z dnia 
31.10.        
2020 r.
w sprawie 
rozwiązani
a 

WB.512. 
11.2019

WB.512.
5.2020

WB.512.
22.2020



Wpis 
dnia 
07.04. 
2021 r.

najstarszego, łączenie 
pokoleń w w/w 
dziedzinach,
- działalności na rzecz 
integracji i reintegracji 
społecznej  osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym,
- działalność 
charytatywna,
- podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej,
- działalność na rzecz 
mniejszości narodowej 
i etnicznej oraz 
językach regionalnego,
- ochrona i promocja 
zdrowia,
- działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym,
- działalność na rzecz 
rodziny,
- działalność 
wspomagająca rozwój 
myślenia twórczego i 
wynalazczości,
- działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i 
społeczności 
lokalnych,
- działalność na rzecz 
nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania,
- działalność na rzecz 
dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynku dzieci
i młodzieży,

Uchwała 
Nr 6         
z dnia 
31.03. 
2021 r.
w sprawie
zakończe
nia 
procesu 
likwidacji.

stowarzysz
enia 
Sztuka 
Kultura 
Edukacja

WB.512.
22.2020.
2021

stowarzy
szenie 
zlikwidow
ane



- działalność na rzecz 
kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i 
dziedzictwa 
narodowego,
- działalność 
wydawnicza,
- działalność naukowo 
- badawcza,
- działalność na rzecz 
ekologii i ochrony 
środowiska 
naturalnego,
- działalność na rzecz 
integracji europejskiej 
oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy
między 
społeczeństwami,
- działalność na rzecz 
macierzyństwa, 
ojcostwa, 
rodzicielstwa,
- działalność na rzecz 
przeciwdziałania 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym.
2.Teren działania:
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3.Środki działania: 
- zajęcia z różnych 
dziedzin sztuki, 
edukacji i kultury,
- warsztaty,
- konkursy,
- festiwale,
- koncerty,
- zjazdy,
- prelekcje,
- konferencje,
- letnie i zimowe 
wyjazdy, obozy, 
półkolonie, wycieczki,
- wystawy,



- szkolenia,
- spotkania autorskie,
- pikniki,
- wydawanie 
biuletynów, broszur i 
gazet,
- współpraca z 
mediami i władzami 
lokalnymi,
- upowszechnianie 
treści z celów 
określonych w punkcie 
6 regulaminu w 
mediach 
społecznościowych.

30. Stowarzyszenie na
rzecz Sztandaru 
dla 5 Mazowieckiej
Brygady Obrony 
Terytorialnej           
w Ciechanowie.

Wpis 
dnia  
18.11. 
2019 r.

1.Cel działania:
- prowadzenie działań 
mających na celu 
ufundowanie sztandaru
dla 5 Mazowieckiej 
Brygady Obrony 
Terytorialnej im. st. 
sierż. Mieczysława 
Dziemieszkiewicza w 
Ciechanowie, 
spełniającego wymogi 
znaku Sił Zbrojnych 
RP, zgodnie z 
obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami 
prawa oraz wykonanie 
wszelkich czynności 
organizacyjno - 
technicznych 
związanych z 
uroczystością nadania 
sztandaru.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania: 
- gromadzenie 
funduszy na sztandar,
- organizacja 

ul. 17 Stycznia
7, 06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Panią Joannę 
Potocką-Rak

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała nr 
2/2019 
z dnia 15.11.
2019 r.

NIE WB.512. 
13.2019



przedsięwzięć 
związanych z 
uroczystością nadania 
sztandaru,
- współpraca z 
organami administracji 
publicznej oraz innymi 
instytucjami i 
podmiotami,
- prowadzenia innych 
działań sprzyjających 
realizacji celów 
Stowarzyszenia.

31. Stowarzyszenie 
Seniorów w 
Gołotczyźnie.

Wpis 
dnia 
06.12. 
2019 r.

Wpis 
dnia 
12.02.
2020 r.

1.Cel działania:
Cel główny:
- przeciwdziałanie 
marginalizacji i 
aktywizacja osób w 
średnim i starszym 
wieku.
Cele szczegółowe:
- realizacja projektów i 
podejmowanie 
przedsięwzięć z 
obszaru aktywności 
społecznej,
- integracja ze 
środowiskiem 
lokalnym, 
zapobieganie izolacji 
społecznej, 
wzmocnienie poczucia 
przydatności 
społecznej oraz 
tworzenie warunków 
do współuczestnictwa 
w życiu społecznym,
- rozwijanie kontaktów 
ze środowiskiem 
lokalnym, 
międzynarodowym, 
kształtowanie 
różnorodnych form 
współpracy i 
wspierania,
- działania na rzecz 

ul. 
Ciechanowska
4, 
Gołotczyzna   
06-430 Sońsk

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:  
1. Prezes - Waleria 
Agnieszka 
Morawska,
Członkowie:             
2. Jan Władysław 
Oglęcki,
3. Teresa 
Węgłowska
Do reprezentowania 
Stowarzyszenia, w 
szczególności do 
zaciągania 
zobowiązań 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie 
w tym Prezesa. 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała nr 2
z dnia 
29.11.2019 r.

NIE WB.512.
16.2019

WB.512.
7.2020



społeczności lokalnej 
gminy Sońsk,
- działania na rzecz 
integracji europejskiej 
w zakresie edukacji, 
wymiany i 
zaangażowania 
obywatelskiego w 
życiu społeczne,
- działalność 
edukacyjna, 
prozdrowotna, 
propagowanie postaw, 
działań i inicjatyw 
sprzyjających 
poszanowaniu osób 
starszych w celu 
zapobiegania 
społecznemu 
wykluczeniu i 
marginalizacji tych 
osób,
- aktywizacja fizyczna i
psychiczna,
- promowanie i 
wspieranie działalności
kulturalnej, 
wydawniczej, 
sportowej, 
rekreacyjnej, 
edukacyjnej i 
rehabilitacyjnej,
- zwiększenie 
potencjału 
zdrowotnego i 
świadomości 
zdrowotnej ludności 
poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia, 
zdrowej diety i 
profilaktyki zdrowotnej,
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- ukazanie możliwości 



rozwoju osobistego,
- tworzenie nowych 
uczących się 
społeczności opartych 
na wkładzie osobowym
swoich członków,
- propagowanie i 
wspieranie wszelkich 
form kształcenia ludzi 
w średnim starszym 
wieku,
- wspieranie 
aktywnego i zdrowego 
stylu życia,
- podejmowanie i 
wspieranie działań w 
zakresie 
upowszechniania 
profilaktyki zdrowotnej,
- aktywizacje sportowo 
rekreacyjną i 
rehabilitacyjną,
- umożliwienie i 
ułatwienie dostępu do 
nowoczesnej nauki i 
techniki,
- inicjowanie i 
wspieranie 
nowatorskich 
rozwiązań w 
różnorodnych 
dziedzinach życia 
społecznego,
- propagowanie i 
wspieranie wszelkich 
form kształcenia ludzi 
w średnim i starszym 
wieku,
- prowadzenie 
działalności 
wydawniczej na 
różnych nośnikach 
(bezpłatne ulotki i 
broszury 
informacyjne),
- wprowadzanie i 
propagowanie 



wykorzystania 
nowoczesnych 
technologii w nauce i w
życiu codziennym oraz
ogólnie pojętych 
kontaktach i 
komunikacji,
- organizowanie 
bezpłatnych 
warsztatów, szkoleń, 
wykładów, seminariów,
prelekcji, sympozjów, 
konferencji oraz innych
form wsparcia,
- prowadzenie 
bezpłatnej działalności 
edukacyjnej i 
szkoleniowej oraz 
doskonalenia 
zawodowego w 
stosunku do osób i 
grup, których wiedza, 
praca i zaangażowanie
mogą być przydatne 
do realizacji celów 
statutowych 
Stowarzyszenia, a w 
szczególności 
członków 
Stowarzyszenia oraz 
wolontariuszy,
- organizację punktów 
edukacyjno - 
informacyjnych,
- organizację imprez 
kulturalnych, 
wycieczek, 
sportowych, wymian 
międzynarodowych 
oraz wymian 
międzykulturowych - w 
ramach działań 
nieodpłatnych,
- pozyskiwanie 
środków finansowych 
oraz rzeczowych od 
instytucji krajowych i 



zagranicznych, firm 
oraz osób fizycznych i 
prawnych na realizację
celów statutowych 
Stowarzyszenia,
- pozyskiwanie 
wolontariuszy do pracy
z osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi, 
długotrwale i 
przewlekle chorymi 
oraz propagowanie idei
wolontariatu w 
zakresie celów 
Stowarzyszenia,
- stworzenie oraz 
prowadzenie strony 
internetowej,
- współpracę z 
mediami,
prowadzenie działań 
informacyjnych, 
reklamowych i 
promujących 
Stowarzyszenie,
- inne działania 
sprzyjające realizacji 
statutowych celów 
Stowarzyszenia,
Działalność w 
zakresie:
- pomocy społecznej,
- działania na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych,
- działalność 
charytatywna,
- ochrona i promocja 
zdrowia,
- nauka, edukacja, 
oświata i wychowanie,
- kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i 
tradycji,
- upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu,



- przeciwdziałania 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym,
- działania na rzecz 
swobodnego dostępu 
do informacji, 
niezbędnej dla rozwoju
społeczeństwa 
obywatelskiego,
- wspieranie 
społecznej aktywności 
obywateli, w tym 
między innymi takich 
grup społecznych jak: 
osoby 
niepełnosprawne, 
seniorzy, bezdomni, 
bezrobotni, dzieci oraz 
inne grupy społeczne 
wymagające wsparcie,
- propagowanie i 
wspieranie wszelkich 
inicjatyw mających na 
celu promocje postaw  
prospołecznych i          
proobywatelskich,
- uczestnictwa w życiu 
społecznym poprzez 
współdziałanie z 
instytucjami 
publicznymi, 
prywatnymi oraz 
organizacjami 
pozarządowymi,
- umożliwienie udziału 
osób niezamożnych, 
niepełnosprawnych, 
seniorów i innych grup 
potrzebujących 
wsparcia w kulturze, 
rekreacji i turystyce,
- wspieranie i pomocy 
innym organizacjom, 
instytucjom i osobom 
fizycznym w 
przedsięwzięciach 



oświatowo - 
kulturalnych.

32. Stowarzyszenie 
Wolontariat 
Pamięci.

Wpis 
dnia 
06.12. 
2019 r.

1.Cel działania:
- renowacja 
zabytkowych 
nagrobków na 
cmentarzu przy ulicy 
Płońskiej w 
Ciechanowie,
- publikacja materiałów
dotyczących 
zabytkowego 
cmentarza j.w.,
- popularyzacja wiedzy
o osobach 
spoczywających na 
cmentarzu j.w.,
- propagowanie idei 
ratowania zabytkowych
nagrobków,
- organizowanie 
wydarzeń 
aktywizujących 
społeczność lokalną,
- edukacja historyczna 
społeczeństwa,
- kultywowanie tradycji 
narodowych, 
patriotycznych i 
regionalnych,
- promocja 
wolontariatu.
2.Teren działania:
obszar powiatu 
ciechanowskiego.
3.Środki działania:
- pozyskiwanie 
środków finansowych 
poprzez organizowanie
zbiórek publicznych w 
parafiach,
- aplikowanie o dotacje
z budżetu 
samorządowych i 
innych organizacji,
- wykonywanie 

ul. 
Augustiańska 
3A,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Romana 
Niesiobędzkiego

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia 
02.12.2019 r.

NIE WB.512.
17.2019



dokumentacji 
odnawialnej 
nagrobków,
- występowanie o 
środki na cele 
stowarzyszenia z 
innych źródeł,
- współpraca z 
parafiami powiatu 
ciechanowskiego,
- współpraca z 
urzędem konserwatora
zabytków,
- współpraca z 
samorządami 
lokalnymi,
- współpraca z 
placówkami 
oświatowymi, kultury i 
innymi organizacjami. 

33. Stowarzyszenie 
Klub Korona.

Wpis 
dnia 
10.12. 
2019 r.

1.Cel działania:
- propagowanie 
aktywnego trybu życia 
społeczeństwa,
-organizowanie 
wydarzeń 
aktywizujących i 
integrujących 
społeczność lokalną,
- edukacja historyczna 
i kulturalna 
społeczeństwa,
- kultywowanie tradycji 
narodowych, 
patriotycznych i 
regionalnych,
- promocja 
wolontariatu,
- propagowanie historii 
regionu,
- edukowanie 
społeczeństwa w 
zakresie tradycji 
regionalnej,
- propagowanie 
walorów 

ul. 
Sienkiewicza 
70 A,
06-400 
Ciechanów.

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Kazimierza 
Żbikowskiego

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia 
03.12.2019 r.

NIE WB.512.
18.2019 



krajobrazowych i 
kulturalnych regionu,
- promocja i wspieranie
osób utalentowanych z
regionu 
ciechanowskiego,
- propagowanie 
turystyki krajowej i 
zagranicznej,
2.Teren działania:
obszar powiatu 
ciechanowskiego.
3.Środki działania:
- pozyskiwanie 
środków finansowych 
na działalność 
stowarzyszenia,
- aplikowanie o dotacje
z budżetu samorządów
i innych organizacji,
- organizowanie imprez
integracyjnych i 
aktywizujących 
społeczeństwo jak 
rajdy rowerowe, spływy
kajakowe, wycieczki 
piesze i autokarowe,
- organizowanie 
spotkań 
okolicznościowych, 
tematycznych i 
dyskusyjnych jak 
globtroter, akademie, 
biesiady, pokazy,
- organizowanie imprez
z możliwością 
promowania 
utalentowanych osób,
- współpraca z 
samorządami 
lokalnymi,
- współpraca z 
placówkami 
oświatowymi, kultury i 
innymi organizacjami.



34. Stowarzyszenie 
Artystyczno 
Kulturalne 
"STUDIO".

Wpis 
dnia 
18.12. 
2019 r.

1.Cel działania:
w zakresie:
- kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i 
tradycji,
- upowszechniania 
sportu wśród dzieci i 
młodzieży i dorosłych,
- działalności 
wspomagającej rozwój 
wspólnot i 
społeczności 
lokalnych,
- nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania,
- krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży i dorosłych,
- działalności 
charytatywnej,
- kultywowanie i 
upowszechnianie 
dziedzictwa 
historyczno - 
kulturowego miasta 
Ciechanów i 
województwa 
mazowieckiego,
- podejmowanie 
inicjatyw związanych z 
promowaniem Miasta 
Ciechanów i 
województwa 
mazowieckiego w kraju
i za granicą,
- ocenianie i 
artykułowanie potrzeb 
w zakresie stanu 
kultury w Mieście 
Ciechanów i na terenie
całego województwa 
mazowieckiego,
- rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, 
szczególnie wspieranie
ruchu obywatelskiego i
działań sektora 

ul. 17 Stycznia
56 A,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:  
1. Prezes - Zofia 
Kosewska,
2. Sekretarz - Hanna
Maria Grudzińska,
3. Skarbnik - 
Krystyna Maria 
Szymańczyk.
Osobami 
upoważnionymi do 
składania 
oświadczeń woli w 
imieniu 
Stowarzyszenia jest 
Prezes Zarządu 
oraz Skarbnik 
Zarządu.

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała nr 
2/2019          
z dnia 
03.12.2019 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała nr 
4/2019
z dnia 
16.12.2019 r.

NIE WB.512.
19.2019



organizacji 
pozarządowych,
- rozwój społeczeństwa
informacyjnego, 
popularyzacja nowych 
rozwiązań i narzędzi w 
działaniach 
artystycznych, edukacji
i kultury i sportu,
- inicjowanie 
różnorodnych form 
życia kulturalnego i 
sportowego,
- prowadzenie 
działalności kulturalnej 
i oświatowej, w tym 
edukacja kulturalna 
dzieci, młodzieży, 
dorosłych oraz 
sportowej,
- propagowanie i 
kultywowanie historii, 
kultury, sztuki i 
obyczajów regionu,
- prowadzenie działań 
na rzecz ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego,
- promocja i wspieranie
lokalnej twórczości 
kulturalno - 
artystycznej opartej na 
lokalnym dziedzictwie 
historyczno 
kulturowym,
- inspirowanie i 
realizowanie działań 
służących 
wszechstronnemu 
rozwojowi 
społeczności lokalnej 
oraz integracja 
lokalnego środowiska, 
w tym osób 
niepełnosprawnych, 
służąca 
przeciwdziałaniu i 



zapobieganiu wszelkim
patologiom 
społecznym,
- prowadzenie 
działalności 
wychowawczej i 
wypoczynkowej na 
rzecz dzieci i 
młodzieży oraz 
dorosłych oraz 
wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
sportu, turystyki, 
krajoznawstwa i 
rekreacji,
- promocja i rozwój 
obszarów wiejskich,
- motywowanie 
środowiska seniorów 
do wspólnego 
spędzania czasu 
wolnego i zwiększenia 
udziału w życiu 
społecznym,
- integracja 
międzypokoleniowa i 
aktywizacja z różnych 
środowisk,
- współpraca z Klubami
Seniora działającymi w
regionie, ze 
stowarzyszeniami i 
organizacjami 
społecznymi, szkołami,
bibliotekami itp.,
- wypełnianie czasu 
wolnego osobom 
starszym w sposób 
będący swoistą 
profilaktyką przeciw 
marginalizacji i 
wykluczeniu 
społecznemu,
- upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu,



- działania pro 
ekologiczne,
- propagowanie 
różnych form 
działalności twórczej 
seniorów,
- wspieranie inicjatyw 
umożliwiających 
aktywny udział 
seniorów w życiu ich 
otoczenia (miasta),
2.Teren działania:
obszar województwa 
mazowieckiego.
3.Środki działania:
- rozpoznawanie, 
rozbudzanie potrzeb 
oraz zainteresowań 
kulturalnych 
społeczności 
lokalnych,
- tworzenie warunków 
dla rozwoju 
amatorskiego ruchu 
artystycznego oraz 
zainteresowania 
wiedzą i sztuką,
- promowanie i 
propagowanie kultury 
poprzez organizację 
wydarzeń kulturalnego 
oraz różnorodnych 
spotkań dla każdej 
grupy wiekowej,
- aktywizacja i 
integrację społeczności
lokalnej,
- angażowanie do 
różnorodnych form 
aktywności ruchowej, 
gier, i zabaw 
dostosowanych do 
wieku, stopnia 
sprawności i 
zainteresowań 
sportowych. 
Rozwijanie różnych 



form kultury fizycznej w
środowisku dzieci i 
młodzieży,
- promowanie 
programów i 
przedsięwzięć 
gminnych wśród 
społeczności lokalnej,
- organizowanie i 
świadczenie pomocy 
charytatywnej na rzecz
potrzebujących,
- organizowanie 
warsztatów i 
przedsięwzięć 
artystycznych,
- działalność naukową,
popularyzatorską, 
edukacyjną w 
obszarze zjawisk 
artystyczno - 
kulturalnych,
- popularyzowanie i 
upamiętnianie sylwetek
ludzi znaczących w 
historii Miasta 
Ciechanów i 
województwa 
mazowieckiego oraz 
upamiętnianie 
wydarzeń 
historycznych,
- tworzenie i 
prowadzenie zajęć 
warsztatowych, 
edukacyjnych i 
terapeutycznych z 
wykorzystaniem 
nowoczesnych 
technologii 
informacyjno - 
komunikacyjnych,
- organizowanie zajęć 
sportowych oraz 
stworzenie warunków 
dla zapewnienia 
rozwoju i uzdolnień z 



ukierunkowaniem na 
różne dyscypliny 
sportowe. Stworzenie 
utalentowanej 
sportowo młodzieży 
możliwości osiągania 
mistrzostwa 
sportowego,
- inicjowanie zajęć 
ogólnorozwojowych, 
artystycznych, 
artystycznych i 
sportowych wśród grup
zagrożonych 
marginalizacją w 
szczególności wśród 
osób 
niepełnosprawnych, 
dzieci, dzieci i 
młodzieży zagrożonej 
patologiami, osób w 
podeszłym wieku, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
środowiska wiejsko - 
miejskiego,
- inicjowanie i 
współorganizowanie 
imprez kulturalnych, 
sportowych, 
rekreacyjnych i 
integracyjnych,
- organizowanie 
działalności sportowej 
ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych. Ochrona 
zdrowia poprzez 
poprzez sport i 
turystykę,
- promocja  zdrowego 
stylu życia, wolnego od
uzależnień. 
Kształtowanie 
pozytywnych cech 
charakteru osobowości
dzieci i młodzieży,



- organizowanie 
turniejów, imprez 
integracyjnych oraz 
akcji popularyzujących 
sport,
- udział w 
ogólnopolskim 
systemie 
współzawodnictwa 
sportowego,
- organizowanie 
wypoczynku 
zimowego, letniego,
- kształtowanie 
pozytywnych cech 
charakteru i 
osobowości poprzez 
uczestnictwo w 
realizacji zadań 
sportowych i 
kulturalnych,
- organizowanie 
szkoleń, seminariów, 
warsztatów, 
konferencji,
- współdziałanie w 
rozbudowie i 
utrzymaniu urządzeń i 
sprzętu sportowego,
- inicjowanie 
działalności 
wydawniczej,
- prowadzenie serwisu 
internetowego,
- współpracę z 
instytucjami, 
organizacjami 
pozarządowymi i 
innymi podmiotami, 
sprzyjającą osiąganiu 
celów statutowych 
stowarzyszenia,
- organizowanie dla 
członków klubów 
seniora atrakcyjnych 
form spędzania czasu  
wolnego poprzez 



stworzenie bezpiecznej
i przyjaznej przestrzeni
na spotkania 
towarzyskie,
- organizowanie 
spotkań z artystami z 
różnych dziedzin 
kultury i sztuki, z 
poezją i muzyką,
- organizowanie 
spotkań z 
przedstawicielami 
służby zdrowia w celu 
przybliżenia schorzeń 
wieku senioralnego, 
jak im zapobiegać, jak 
leczyć, jak udzielić 
pierwszej pomocy 
przed medycznej,
- organizowanie 
spotkań tematycznych,
wyjść, wycieczek 
krajoznawczych,
- wspólne 
organizowanie imprez 
okolicznościowych 
poprzez aktywną 
współprace z Klubami 
Seniora,
- aktywna współprac z 
Policją i Straż Pożarną 
- wykłady, prelekcje,
- organizowanie zajęć 
rozwijających 
zdolności i pasje, 
robótki ręczne, 
warsztaty kulinarne i 
plastyczne, 
komputerowe itp., 
- zawieranie nowych 
znajomości, integracja 
rówieśnicza i między 
pokoleniowa.

35. Stowarzyszenie Wpis 1.Cel działania: ul. Gwardii Stowarzyszenie Stowarzyszenie Uchwała NIE WB.512.



Klub Sportowy 
VICTORIA 
Regimin.

dnia  
03.01.  
2020 r.

Wpis 
dnia 
30.01. 
2020 r.

 - inicjowanie, 
wspieranie i 
organizowanie 
działalności sportowej, 
- krzewienie kultury 
fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
na terenie działania 
oraz wychowywanie 
przez kulturę fizyczną, 
- organizowanie, 
prowadzenie i 
propagowanie 
wychowania 
fizycznego, 
- rozwijanie 
zainteresowań 
sportowych wśród 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych,
- kształtowania zasad 
współżycia sportowego
wśród społeczeństwa, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży, dążenie do
osiągania najwyższego
poziomu sportowego,
- przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym, 
- ochrona i promocja 
zdrowia poprzez sport.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- inspirowanie 
różnych środowisk 
do tworzenia 
niezbędnych 
warunków dla 
zapewnienia 
prawidłowego 
rozwoju 

Ludowej WRN
4/29,
06-400 
Ciechanów

zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd: 
1. Prezes - Karolina 
Rzeczkowska,
Członkowie:
2. Mariusz 
Ślusarczyk,
3. Marek Zębala.
Stowarzyszenie
reprezentuje, 
również w zakresie
zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
Prezes Zarządu
działając
samodzielnie lub
dwóch Członków
Zarządu działając
łącznie.

zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

4/2019          
z dnia 
12.12.2019 r.

Zmiana 
regulaminu
Uchwałą       
z dnia20.01. 
2020 r. 
został 
przyjęty  
nowy 
Regulamin 
Stowarzysze
nia.

20.2019

WB.512.
4.2020 



biologicznego 
dzieci i młodzieży,  
- sprawowanie 
opieki 
wychowawczej i 
szkoleniowej nad 
członkami 
Stowarzyszenia w 
postaci treningów, 
kursów, 
pogadanek, 
zgrupowań 
treningowych, 
szkoleniowych, 
kondycyjnych oraz 
innych 
nowoczesnych 
form metodyki 
szkolenia,              
- realizowanie 
zadań w zakresie 
kultury fizycznej, 
zdrowotnej i 
edukacji 
zalecanych przez 
władze państwowe
i samorządowe 
różnego szczebla, 
- współdziałanie z 
organami 
samorządów 
terytorialnych i 
organami władz 
państwowych 
w celu 
zapewnienia 
członkom 
Stowarzyszenia 
właściwych 
warunków do 
uprawiania sportu, 
- współdziałanie z 
różnymi 
stowarzyszeniami i
organizacjami w 
zakresie promocji 
sportu,                   



- propagowanie i 
organizowanie 
imprez 
sportowych,       -
uczestniczenie w 
rozgrywkach i 
zawodach 
sportowych rangi 
powiatowej, 
krajowej 
i międzynarodowej

 - organizowanie i 
współorganizowani
e zawodów, 
masowych imprez 
sportowych 
i rekreacyjnych,     
- promocję 
zdrowego stylu 
życia wolnego od 
uzależnień 
poprzez aktywność
ruchową.                
- zapewnienie 
odpowiednich kadr
trenersko               
-  instruktorskich,   
- zapewnienie 
sprzętu 
treningowego i 
materiałów 
szkoleniowych w 
ramach 
posiadanych 
środków i 
możliwości 
Stowarzyszenia, 

- współpraca ze 
szkołami i 
organizacjami 
społecznymi w 
zakresie sportu i 
wychowania 
fizycznego.

36. Stowarzyszenie 
Sportowe 

Wpis 
dnia 

1.Cel działania:
- inicjowanie, 

ul. Płocka 9
06-400 

Stowarzyszenie 
zwykłe 

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 

Uchwała Nr 
2/2020          

NIE WB.512.
3.2020



"RUNNERS TEAM" 30.01. 
2020 r.

wspieranie i 
organizowanie 
działalności sportowej, 
- upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu, 
- rozwijanie 
zainteresowań 
sportowych wśród 
dorosłych, dzieci i 
młodzieży, 
- przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym, 
- ochrona i promocja 
zdrowia poprzez sport.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- inspirowanie różnych 
środowisk w mieście, 
powiecie i 
województwie do 
tworzenia niezbędnych
warunków dla 
zapewnienia 
prawidłowego rozwoju 
biologicznego dzieci 
i młodzieży, 
- realizowanie zadań    
w zakresie kultury 
fizycznej, zdrowotnej i 
edukacji zalecanych 
przez władze 
państwowe i 
samorządowe różnego
szczebla, 
- współdziałanie z 
różnymi 
stowarzyszeniami i 
organizacjami w 
zakresie promocji 
sportu, 
- propagowanie i 

Ciechanów reprezentowane jest
przez Zarząd: 
Prezes:
- Tomasz Grabas,
Zastępca Prezesa:
- Paweł 
Goryszewski,
Skarbnik:
- Krzysztof Pajewski.
Do składania 
oświadczeń woli w 
imieniu 
Stowarzyszenia, w 
tym w sprawach 
majątkowych, 
uprawniony jest 
każdy członek 
Zarządu działający 
samodzielnie. 

organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:
Przewodniczący - 
Piotr Kowalski,
Członkowie:
- Adrian Lipko,
- Kamil Lewicki. 

z dnia 
10.01.2020 r.



organizowanie imprez 
sportowych, 
szczególnie 
biegowych, kolarskich, 
- współorganizowanie 
masowych imprez 
sportowych, 
- promocję zdrowego 
stylu życia wolnego od 
uzależnień poprzez 
aktywność ruchową. 

37. Stowarzyszenie
"Inicjatywy 
Mazowieckie".

Wpis 
dnia 
04.02.
2020 r.

1.Cel działania:
- Głównym celem 
Stowarzyszenia jest 
przeciwdziałanie 
marginalizacji i 
aktywizacja 
mieszkańców 
obszarów wiejskich.
Cele szczegółowe:
- realizacja projektów i 
podejmowanie 
przedsięwzięć z 
obszaru aktywności 
społecznej,
- integracja ze 
środowiskiem 
lokalnym, 
zapobieganie izolacji 
społecznej, 
wzmacnianie poczucia 
przydatności 
społecznej oraz 
tworzenie warunków 
do współuczestnictwa 
w życiu społecznym,
- rozwijanie kontaktów 
ze środowiskiem 
lokalnym, 
międzynarodowym, 
kształtowanie 
różnorodnych form 
współpracy i 
wspierania,
- działania na rzecz 

ul. 
Ciechanowska
4,
Gołotczyzna 
06-430 Sońsk

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Piotra 
Jasińskiego

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała nr 
2/2019          
z dnia 
21.01.2020 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała nr 
4/2020
z dnia 
30.01.2020 r.

NIE WB.512.
2.2020



społeczności lokalnej 
gminy Sońsk oraz 
powiatu 
ciechanowskiego,
- działania na rzecz 
integracji europejskiej 
w zakresie edukacji, 
wymiany i 
zaangażowania 
obywatelskiego w 
życie społeczne,
- działalność 
edukacyjna, 
prozdrowotna, 
propagowanie postaw, 
działań i inicjatyw 
sprzyjających 
poszanowaniu osób 
starszych w celu 
zapobiegania 
społecznemu 
wykluczeniu i 
marginalizacji tych 
osób,
- aktywizacja fizyczna i
psychiczna,
- promowanie i 
wspieranie działalności
kulturalnej, 
wydawniczej, 
sportowej, 
rekreacyjnej, 
edukacyjnej i 
rehabilitacyjnej,
- zwiększenie 
potencjału 
zdrowotnego i 
świadomości 
zdrowotnej ludności 
poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia, 
zdrowej diety i 
profilaktyki zdrowotnej,
- organizowanie 
rekonstrukcji i 
widowisk 
historycznych, 



spotkań, zlotów, 
konferencji, wystaw,
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- ukazywanie 
możliwości rozwoju 
osobistego,
- tworzenie nowych 
uczących się 
społeczności opartych 
na wkładzie osobowym
swoich członków,
- propagowanie 
wspieranie wszelkich 
form kształcenia,
wspieranie aktywnego i
zdrowego stylu życia,
- podejmowanie i 
wspieranie działań w 
zakresie 
upowszechniania 
profilaktyki zdrowotnej,
- aktywizacje sportowo 
rekreacyjną i 
rehabilitacyjną,
- umożliwienie i 
ułatwienie dostępu do 
nowoczesnej nauki i 
techniki,
- inicjowanie i 
wspierania 
nowatorskich 
rozwiązań w 
różnorodnych 
dziedzinach życia 
społecznego,
- udział w 
rekonstrukcjach, 
filmach i widowiskach 
historycznych, zlotach, 
konferencjach, 
zjazdach,
- prowadzenie 
działalności 



wydawniczej na 
różnych nośnikach 
(bezpłatne ulotki i 
broszury 
informacyjne),
- wprowadzanie i 
propagowanie 
wykorzystania 
nowoczesnych 
technologii w nauce i w
życiu codziennym oraz
ogólnie pojętych 
kontaktach i 
komunikacji,
- organizacja 
bezpłatnych 
warsztatów, szkoleń, 
wykładów, seminariów,
prelekcji, sympozjów, 
konferencji oraz innych
form wsparcia,
- organizacja punktów 
edukacyjno - 
informacyjnych,
- organizacja imprez 
kulturalnych, 
wycieczek, 
sportowych, wymian 
międzynarodowych 
oraz wymian 
międzykulturowych - w 
ramach działań 
nieodpłatnych,
- pozyskiwanie 
środków finansowych 
oraz rzeczowych od 
instytucji krajowych i 
zagranicznych, firm 
oraz osób fizycznych i 
prawnych na realizację
celów regulaminowych 
Stowarzyszenia,
- pozyskiwanie 
wolontariuszy do pracy
z osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi, 
długotrwale i 



przewlekle chorymi 
oraz propagowanie idei
wolontariatu w 
zakresie celów 
Stowarzyszenia,
- stworzenie oraz 
prowadzenie strony 
internetowej,
- współpraca z 
mediami,
- prowadzenie 
działalności 
informacyjnych, 
reklamowych i 
promujących 
stowarzyszenie,
- inne działania 
sprzyjające realizacji 
statutowych celów 
Stowarzyszenia,
- współpraca z innymi 
podmiotami w 
zakresie:
- pomoc społeczna,
- działania na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych,
- działalność 
charytatywna,
- ochrona i promocja 
zdrowia,
- nauka edukacja, 
oświat i wychowanie,
- kultura sztuka 
ochrona dóbr kultury i 
tradycji,
- upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu,
- przeciwdziałania 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym,
- działania na rzecz 
swobodnego dostępu 
do informacji, 
niezbędnej dla rozwoju



społeczeństwa 
obywatelskiego,
- wspieranie 
społecznej aktywności 
obywateli, w tym 
między innymi takich 
grup społecznych jak: 
osoby 
niepełnosprawne, 
seniorzy, bezdomni, 
bezrobotni, dzieci oraz 
inne grupy społeczne 
wymagające wsparcia,
- propagowania i 
wspierania wszelkich 
inicjatyw mających na 
celu promocje postaw 
prospołecznych i 
proobywatelskich,  
- uczestnictwa w życiu 
społecznym poprzez 
współdziałanie z 
instytucjami 
publicznymi, 
prywatnymi oraz 
organizacjami 
pozarządowymi,
- umożliwienie udziału 
osób niezamożnych, 
niepełnosprawnych, 
seniorów i innych grup 
potrzebujących 
wsparcia w kulturze, 
rekreacji i turystyce,
- wspierania i pomocy 
innym organizacjom, 
instytucjom i osobom 
fizycznym w 
przedsięwzięciach 
oświatowo - 
kulturalnych.  

38. Ciechanowskie 
Stowarzyszenie 
Pamięci Zbrodni 
Katyńskiej.

Wpis 
dnia  
03.03. 
2020 r.

1.Cel działania:
- pielęgnowanie 
pamięci o ofiarach 
zbrodni katyńskiej,

ul. Pułtuska 5,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd: 

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 

Uchwała Nr 
2/2020 z 
dnia 
20.01.2020 r.

NIE WB.512.
6.2020



- popularyzacja prawdy
historycznej o polskich 
patriotach, 
zamordowanych za 
wierność Polsce - 
swojej Ojczyźnie,
- kształtowanie 
świadomości 
narodowej i postaw 
patriotycznych,
- ukazywanie wpływu 
doświadczeń 
historycznych narodów
na kształtowanie 
postaw, systemu 
wartości i mentalności 
kolejnych pokoleń,

2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- organizowanie 
obchodów 
rocznicowych 
zbrodni katyńskiej,

- upowszechnianie 
wiedzy 
historycznej o 
zbrodni katyńskiej 
poprzez 
organizowanie 
spotkań, prelekcji, 
wykładów, 
sympozjów, 
konferencji, 
konkursów, imprez
kulturalnych itp.,

- wydawanie 
książek, 
czasopism i innych
publikacji, 
związanych z 
celami 
Stowarzyszenia,

- współdziałanie z 

1. Prezes;
Robert Kołakowski,
2. Wiceprezes:
Teresa 
Kaczorowska,
3. Wiceprezes:
Mieczysław 
Węglewicz,
4. Włodzimierz 
Fetliński,
5. Krzysztof 
Kacprzak.
Stowarzyszenie 
reprezentuje, 
również w zakresie 
zaciągania 
zobowiązań 
majątkowych, dwóch
członków Zarządu - 
w tym Prezes, 
działając łącznie.

Komisja 
Rewizyjna:
1.Przewodniczący
Stanisław Talarek,
Członkowie:
2. Iwona 
Ruszczyńska,
3. Marcin Pietrzak.

Zmiana 
regulaminu
Uchwała Nr 
1/5/2020 z 
dnia 
26.02.2020 r.



władzami, 
instytucjami oraz 
organizacjami 
zainteresowanymi 
działalnością 
Stowarzyszenia,

- organizowanie 
życia kulturalnego i
towarzyskiego 
członków 
Stowarzyszenia.

39. Stowarzyszenie 
„JUTRO”.

Wpis 
dnia
26.05.
2020 r.

1.Cel działania:
- krzewienie tradycji i 
kultury narodowej i 
lokalnej,
- popularyzowanie 
kultury zabaw imprez 
bezalkoholowych,
popularyzowanie 
małych form 
artystycznych,
- wpierania środowisk 
twórczych,
- promocja zdrowego 
stylu życia,
- integracja 
międzypokoleniowa,
- szerzenie 
świadomości starzenia 
się społeczeństwa,
- promocja zachowań 
ekologicznych,
- odkrywanie talentów 
młodego pokolenia,
- wspieranie twórczości
osób starszych.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- uczestnictwo i 
wspomaganie 
imprez związanych
z celami 
Stowarzyszenia,

ul. 
Ściegiennego 
10/47B
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Panią Annę 
Zawadzką.

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia  
22.02.2020 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała z 
dnia 
15.05.2020 r.

NIE WB.512.
9.2020



- organizowanie 
debat, konferencji i
wykładów,

- organizowanie 
zabaw 
integracyjnych,

- organizowanie 
wystaw,

- wydawanie 
broszur, książek, 
czasopism, 
związanych z 
celami 
Stowarzyszenia,

- organizowanie 
imprez 
kulturalnych,

- organizowanie 
balów i imprez 
bezalkoholowych,

- uwiecznienie 
otaczającego 
świata dla 
przyszłych pokoleń
za pomocą filmu i 
fotografii.

40. Stowarzyszenie
„To Kochane 
Mazowsze”.

Wpis 
dnia 
31.07. 
2020 r.

1.Cel działania:
- promocja historii, 
tradycji, kultury i 
współczesności 
Mazowsza,
- pogłębianie 
znajomości historii, 
tradycji i kultury 
Mazowsza,
- integracja 
społeczności lokalnych
Mazowsza,
- promocja wiedzy o 
kontaktach Mazowsza 
z innymi regionami 
Polski.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.

ul. Leśna 59
Gąski
 06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Panią Monikę Ewę 
Szyperską.

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia 
08.07.2020 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała z 
dnia 
27.07.2020 r.

NIE WB.512.
14.2020



3.Środki działania:
- publikacje 
prasowe, 
książkowe, 
materiały filmowe 
związane z celami 
Stowarzyszenia,

- organizacja 
wystaw, festiwali, 
konferencji i innych
przedsięwzięć 
związanych z 
celami 
Stowarzyszenia,

- współpraca z 
organizacjami 
społecznymi, 
politycznymi, 
instytucjami 
publicznymi, 
podmiotami 
gospodarczymi, 
instytucjami 
naukowymi, 
edukacyjnymi.

41. Stowarzyszenie
„OMEGA FLEX”.

Wpis 
dnia 
11.09. 
2020 r.

1.Cel działania:
- wspieranie rozwoju 
oraz pracy twórczej 
lokalnych artystów,
- promowanie miasta 
Ciechanów,
- szerzenie kultury w 
środowisku miejskim,
- promowanie polskiej 
muzyki na arenie 
europejskiej,
- krzewienie 
europejskiego dorobku
kulturowego poprzez 
współpracę z artystami
zagranicznymi,
- tworzenie klimatu 
tolerancji i 
poszanowania różnic 
kulturowych między 
kulturami Europy,

ul. 
Warszawska 
10 A,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Wojciecha 
Kęsickiego.

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia 
20.07.2020 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwały z 
dnia:
01.09.2020 r.
08.09.2020 r.

NIE WB.512.
17.2020



- organizowanie i 
udział w imprezach 
okolicznościowych,
- - współpraca z innymi
stowarzyszeniami i 
organizacjami w kraju i
za granicą.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- udostępnienie 
przestrzeni 
twórczej,

- promocja i 
wsparcie artystów,

- organizacja 
spotkań, dyskusji, 
kursów, pokazów, 
koncertów,

- popieranie i 
rozwijanie działań 
związanych z 
celami 
Stowarzyszenia,

- współpraca z 
pokrewnymi 
stowarzyszeniami 
krajowymi i 
zagranicznymi,

- organizowanie 
współpracy i 
wymiany pomiędzy
instytucjami 
kulturowymi RP i 
za granicą,

- realizacja nagrań 
audio oraz 
teledysków,

- doradztwo 
początkującym 
artystom oraz 
wspomaganie ich 
karier. 

42. Stowarzyszenie Wpis 1.Cel działania: ul. Wojska Stowarzyszenie Stowarzyszenie Uchwała Nr NIE WB512.  



Biegowo – 
Ekologiczne 
„ASFALTLOVE 
DZIKI”

dnia 
23.09.
2020 r.

- propagowanie kultury
fizycznej a w 
szczególności 
popularyzowanie 
biegania,
- propagowanie i 
działanie na rzecz 
tworzenia warunków 
zdrowego i aktywnego 
trybu życia poprzez 
wychowanie fizyczne, 
sport i rekreację 
ruchową,
- propagowanie i 
tworzenie warunków 
rozwoju idei aktywnego
wypoczynku dzieci i 
młodzieży, jako 
istotnego elementu 
rozwoju i wychowania,
- ochrona środowiska 
naturalnego,
- kształtowanie 
nawyków 
proekologicznych,
- wspieranie 
ekologicznej 
aktywności obywateli,
- kształtowanie 
pozytywnych cech 
charakteru,
- organizowanie akcji 
charytatywnych dla 
potrzebujących,
- propagowanie 
edukacji ekologicznej 
wśród dzieci i 
młodzieży,
- upowszechnianie 
wiedzy dotyczącej 
współczesnych form 
komunikacji, publikacji,
prowadzenie akcji 
informacyjnych oraz 
współpracy ze 
środkami masowego 
przekazu, ze 

Polskiego 39,
06-400 
Ciechanów
(adres do 
korespondencji:
ul. Jesionowa 
7,  
Chruszczewo, 
06-400 
Ciechanów.)

zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd: 
1. Prezes:
Agnieszka 
Kościelska,
2. Wiceprezes:
Ireneusz Gajek,
3. Skarbnik:
Mariusz Kościelski.
Stowarzyszenie 
reprezentuje, 
również w zakresie 
zaciągania 
zobowiązań 
majątkowych, dwóch
członków Zarządu - 
w tym Prezes, 
działając łącznie.

zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

2/2020          
z dnia 
23.08.2020 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała Nr 
4/2020          
z dnia
06.09.2020 r.
Uchwała Nr 
5/2020          
z dnia 
15.09.2020 r.

19.2020



szczególnym 
uwzględnieniem 
internetu.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- organizowanie 
imprez: 
sportowych i 
rekreacyjnych,

- udział w 
imprezach 
sportowych 
organizowanych 
na obszarach 
działania 
samorządu 
terytorialnego i 
poza nim,

- działania 
marketingowe i 
promocyjne, 
edukacyjne, 
informacyjne,

- działalność 
ekologiczna oraz 
działalność w celu 
ochrony 
środowiska,

- propagowanie 
walorów 
krajobrazowo – 
turystycznych 
regionu,

- prowadzenie 
działalności 
edukacyjno – 
szkoleniowej oraz 
informacyjno – 
promocyjnej dla 
członków 
stowarzyszenia.



43. Stowarzyszenie 
„SPORT 4 YOU 
CIECHANÓW”.

Wpis 
dnia 
15.10. 
2020 r.

1.Cel działania:
- wpieranie i 
upowszechnianie 
rozwoju fizycznego, 
społecznego oraz 
kulturalnego dzieci, 
młodzieży o osób 
dorosłych,
- prowadzenie zadań z 
zakresu kultury 
fizycznej, sportu i 
turystyki związanych z 
promocja zdrowia i 
prosportowego stylu 
życia,
- kształtowanie 
poprzez uczestnictwo 
pozytywnych cech 
osobowości i 
przeciwdziałanie 
postępującym 
zjawiskom zachowań 
patologicznych,
- popularyzacja zasad 
„fair play” w sportowej i
rekreacyjnej 
rywalizacji,
- tworzenie warunków 
do czynnego 
uczestnictwa w 
zawodach sportowych i
rekreacyjnych,
- integracja 
społeczności lokalnych
poprzez propagowanie
sportowego i zdrowego
stylu życia,
- prowadzenie 
działalności sportowej 
jako klub sportowy w 
rozumieniu ustawy o 
sporcie, w tym 
organizowanie i 
uczestniczenie w 
rozgrywkach 
sportowych oraz 
tworzenie sekcji 

ul. 17 Stycznia
60 C,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd: 
1. Prezes:
Bartłomiej 
Zdrojewski,
2. Wiceprezes:
Paweł Ryms,
3. Sekretarz:
Roman Soliński
Stowarzyszenie 
reprezentuje Prezes 
samodzielnie, 
Wiceprezesi 
samodzielnie, 
Sekretarz 
samodzielnie.  
W zakresie 
zaciągania 
zobowiązań 
finansowych 
Stowarzyszenia 
uprawniony jest 
Prezes samodzielnie
lub dwóch członków 
zarządu. 

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:
1.Przewodniczący:
Kamila Ryms,
Członek:
2. Aleksandra 
Gawarecka,

Uchwała z 
dnia 
22.09.2020 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała z 
dnia:
05.10.2020 r.

NIE WB.512.
21.2020



sportowych,
- propagowanie sportu 
oraz kultury fizycznej 
wśród mieszkańców 
Ciechanowa i okolic,
- aktywowanie osób 
dorosłych do działań 
na rzecz realizacji 
zadań regulaminowych
stowarzyszenia,
- propagowanie 
zdrowego stylu życia,
- promowanie oraz 
tworzenie 
pozytywnego 
wizerunku miasta.
 2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- organizowanie 
turniejów, 
zawodów  i imprez 
sportowych i 
rekreacyjnych,

- organizowanie 
warsztatów, zajęć 
sportowych i 
rekreacyjnych, 
akcji 
charytatywnych, 
festynów, aukcji, 
koncertów i 
wystaw,

- organizowanie 
czasu wolnego, 
różnych form 
edukacji, kursów, 
szkoleń, 
warsztatów, 
seminariów, 
konferencji dla 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych,

- upowszechnienie 
sportu, rekreacji 



oraz aktywnego 
wypoczynku, 
prowadzenie 
klubów sportowych
i organizowanie 
obozów 
wypoczynkowych i 
sportowych,

- organizowanie 
innych form 
zorganizowanego 
wypoczynku, 
zadań z zakresu 
kultury fizycznej, 
sportu i turystyki, 
związanych z 
promocją 
zdrowego stylu 
życia,

- współdziałanie z 
organami 
samorządów 
terytorialnych i 
organami władz 
państwowych w 
celu zapewnienia 
członkom 
Stowarzyszenia 
właściwych 
warunków do 
uprawiania sportu,

- współpraca 
polskimi i 
regionalnymi 
związkami 
sportowymi oraz 
innymi 
organizacjami o 
podobnym 
charakterze,

- prowadzenie i 
organizowanie 
zajęć 
szkoleniowych i 
treningowych dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych,



- uczestniczenie w 
rozgrywkach i 
zawodach 
sportowych rangi 
krajowej i 
międzynarodowej,

- organizowanie 
wszelkich form 
edukacji dla dzieci,
młodzieży i osób 
dorosłych,

- propagowanie i 
organizowanie 
akcji dotyczących 
ekologii i ochrony 
środowiska,

- promocję sportu w
środkach 
masowego 
przekazu i 
środowiskach 
biznesu.

44. Stowarzyszenie
„Pro4Fun”

Wpis 
dnia 
13.11. 
2020 r.

1.Cel działania:
- promocja kolarstwa 
wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych,
- propagowanie 
zdrowego stylu życia 
poprzez jazdę 
rowerem i sportowe 
współzawodnictwo,
- promocja w 
środowisku kolarskim 
terenu Północnego 
Mazowsza obejmująca
swoim zasięgiem 
powiaty ciechanowski i
przasnyski,
- stworzenie 
niezależnej platformy 
wspólnej dla lokalnego 
środowiska amatorów 
kolarstwa oraz 
kształtowanie i rozwój 
amatorskiej kolarskiej 
grupy sportowej,

ul. 
Powstańców 
Wielkopolskic
h 26/13
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Radosława 
Dybińskiego.

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała Nr 
2/20 z dnia 
07.11.2020 r.

NIE WB.512.
23.2020



wspieranie społecznej 
aktywności sportowej 
oraz wartościowych 
programów i inicjatyw 
społecznych, których 
celem jest: 
samopomoc w 
kolarskich grupach 
lokalnych i 
środowiskowych, 
działalność sportowa i 
kulturalna, działalność 
na rzecz ekorozwoju, 
organizowanie imprez 
kolarskich, 
organizowanie 
wspólnych treningów, 
organizowanie 
wspólnych wyjazdów 
na imprezy kolarskie,
organizowanie 
wyjazdów 
treningowych, 
zgrupowań 
sportowych, obozów 
wypoczynkowych dla 
członków 
Stowarzyszenia,,
- wspieranie 
organizacji imprez 
kolarskich na terenie 
powiatów: 
ciechanowskiego i 
przasnyskiego oraz  na
terenie województwa, 
a także poza nim,
- działania 
marketingowe i 
promocyjne,
- współpraca z 
krajowymi i 
zagranicznymi 
stowarzyszeniami, 
klubami sportowymi o 
podobnym 
charakterze,
- organizowanie innych



imprez, treningów 
(innych niż kolarskich),
mających na celu 
rozpowszechnianie 
sportu i rekreacji.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- reprezentowanie 
swoich członków i 
sympatyków 
wobec władz 
sportowych, 
samorządowych i 
administracji 
rządowej,

- inicjowanie i 
wspomaganie 
działań mających 
na celu tworzenie 
dogodnych 
warunków do 
uczestnictwa 
członków 
Stowarzyszenia w 
różnych zawodach
i rozgrywkach 
kolarskich,

- promocję 
amatorskiej 
kolarskiej grupy 
sportowej i jej 
osiągnięć w 
zawodach 
sportowych,

- prowadzenie 
treningów 
kolarskich dla 
dzieci i młodzieży,

- organizowanie 
obozów 
szkoleniowych i 
treningowo – 
wypoczynkowych,

- wpieranie 



młodych talentów 
kolarstwa,

- upowszechnianie 
wiedzy o 
kolarstwie,

- popularyzowanie 
imprez kolarskich 
organizowanych w 
Polsce i Europie,

- stwarzanie i 
zapewnienie 
warunków dla 
krzewienia i 
propagowania 
sportowego trybu 
życia i aktywnego 
spędzania czasu 
wolnego na 
rowerze,

- pobudzanie 
świadomości 
społecznej 
odnośnie ochrony 
środowiska, 
ekologicznego 
stylu życia i 
postaw 
prozdrowotnych 
poprzez 
promowanie 
turystyki rowerowej
i sportów 
kolarskich wśród 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych,

- rozbudzanie 
zainteresowań 
sztuką, kulturą i 
tradycją własnego 
miasta, regionu, 
Polski, Europy i 
Świata oraz 
prowadzenie 
działalności 
edukacyjnej w tym 
zakresie podczas 
organizowanych 



imprez 
rowerowych (dla 
dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych),

- aktywizacja 
społeczna osób 
niepełnospraw-
nych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
osób z 
upośledzeniem 
narządu ruchu, 
rozwoju i 
popularyzacja 
sportu wśród osób 
niepełnospraw-
nych,

- organizowanie 
zawodów, imprez 
sportowych, 
integracyjnych i 
rekreacyjnych,

- działanie na rzecz
tworzenia 
infrastruktury dla 
ruchu rowerowego,

- działanie na rzecz
kształtowania 
polityki 
komunikacyjnej 
minimalizującej 
szkodliwy wpływ 
na środowisko 
poprzez 
organizowanie 
akcji 
propagujących 
rower oraz inne 
ekologiczne środki 
transportu,

- współpracę z 
władzami 
samorządowymi, 

 państwowymi oraz 
organizacjami,

 których działalność



dotyczy obszaru 
reprezentowanego
przez 
Stowarzyszenie,

- prowadzenie 
własnej witryny 
internetowej,

- występowanie w 
obronie interesów 
członków 
Stowarzyszenia 
wobec czynników, 
zagrażających ich 
prawidłowemu 
działaniu,

- inną działalność 
dla realizacji celów
Stowarzyszenia.

45. Stowarzyszenie 
Mistrzowie Sztuki

Wpis 
dnia 
28.12.
2020 r.

1.Cel działania:
- stowarzyszenie 
skupia autorów 
polskich i światowych 
dla twórczego rozwoju 
kultury polskiej i 
światowej, jak również 
popiera i 
upowszechnia 
twórczość o wysokim 
poziomie artystycznym
i merytorycznym,
- popiera i promuje w 
szczególności twórców
lokalnych,
- stowarzyszenie 
współpracuje z 
twórcami w 
Rzeczypospolitej 
Polskiej i twórcami 
zagranicznymi,
- stowarzyszenie 
podejmuje i propaguje 
inicjatywy edukacyjne, 
kulturowe i 
artystyczne.   
2.Teren działania:
obszar 

ul. Słoneczna 
4A
Chruszczewo,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez Zarząd:
1. Rafał Kado,
2. Anna Judyta Klep,
3. Joanna Monika 
Zimowska.
Do składania 
oświadczeń , w tym 
majątkowych i 
reprezentowania 
Stowarzyszenia na 
zewnątrz jest 
uprawnionych 
dwóch członków 
Zarządu 
Stowarzyszenia 
działających łącznie.

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 
organ kontroli 
wewnętrznej. 
Komisja 
Rewizyjna:
1. Anna Antczak,
2. Agnieszka 
Damięcka,
3. Krzysztof 
Sękowski.

Uchwała nr 
2/2020          
z dnia 
23.11.2020 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała nr 
5/2020          
z dnia           
02 grudnia   
2020 r.
Uchwała nr 
6/2020          
z dnia           
16 grudnia  
2020 r.

NIE WB.512.
24.2020



Rzeczypospolitej 
Polskiej.
3.Środki działania:
- promowanie i 
prowadzenie 
działalności 
podmiotów, które 
organizują 
działalność 
fotograficzną, 
artystyczną i 
literacką,

- wydawanie 
książek o tematyce
kulturalnej i 
edukacyjnej,

- prowadzenie 
pozaszkolnych 
form edukacji, 
zajęć sportowych i 
rekreacyjnych oraz
form edukacji 
artystycznej,

- pomoc społeczną 
bez 
zakwaterowania 
dla osób w 
podeszłym wieku i 
osób niepełno-
sprawnych,

- wystawianie 
przedstawień 
artystycznych,

- inspirowanie i 
wspieranie działań 
promujących 
twórców  lokalnych
i z terenu 
Rzeczypospolitej,

- prowadzenie 
warsztatów i zajęć 
dla dzieci i 
młodzieży w celu 
szerzenia 
świadomości i 
kultury,

                               



- organizowanie 
kursów 
edukacyjnych, 
zajęć imprez oraz 
innych zajęć 
wspierających 
kulturę i edukację,

- współpracę z 
organizacjami 
pozarządowymi, 
samorządowymi, 
sektorem biznesu 
oraz środkami 
masowego 
przekazu,

- organizowanie 
wernisaży, wystaw 
i imprez 
plenerowych.

46. Stowarzyszenie 
„GARAŻ 
SKANSEN”

Wpis 
dnia 
18.03.
2021 r.

1.Cel działania:
- integracja i wymiana 
wiedzy w zakresie 
motocykli,
- zagłębianie wiedzy 
na temat dawnej 
motoryzacji,
- naprawa i odbudowa 
motocykli,
- szerzenie wiedzy na 
temat motoryzacji.
2.Teren działania:
obszar 
Rzeczypospolitej.
3.Środki działania:
- publiczne wystawy 
motocykli 
zabytkowych,
- imprezy integracyjne i
rajdy motocyklowe,
- zwiedzanie muzeów i 
wystaw 
motocyklowych,
- organizowanie 
wspólnych wyjazdów 
motocyklowych.

ul. Bony 11,
06-400 
Ciechanów

Stowarzyszenie 
zwykłe 
reprezentowane jest
przez 
Przedstawiciela 
Pana Piotra 
Grabowskiego

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada
organu kontroli 
wewnętrznej.

Uchwała z 
dnia 
03.03.2021 r.
Zmiana 
regulaminu
Uchwała       
z dnia           
12.03.2021 r.

NIE WB.512.
3.2021

Aktualizacja: 2021.04.07


