„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Gminy Kętrzyn
Imię i nazwisko
przedstawiciela
władz organizacji

Zakres działalności
organizacji

Karolewo,
11-400 Kętrzyn

Zbigniew Mikowski

Wilkowo,
11-400 Kętrzyn
Karolewo 9,
11-400 Kętrzyn

Marek Lemieszek

Podstawowy zakres
działalności:
-Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z
instytucjami i
stowarzyszeniami,
-branie udziału w akcjach
ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z
ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych
oraz sposoby ochrony przed
nimi,
- wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów
p. poż. oraz statutu
j.w

l.p

Pełna nazwa organizacji

Adres
siedziby

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Karolewie

2

Ochotnicza Straż Pożarna w
Wilkowie
Stowarzyszenie OświatowoKulturalne Gminy Kętrzyn

3

Kontakt tel.

605 336 610

Wiesława Syhłowyj

- Doskonalenie i uzupełnianie
edukacji społeczeństwa,

-Poprawa warunków
nauczania.
- Wspomaganie uczniów
szczególnie uzdolnionych ze
szkół podstawowych i
gimnazjum Gminy Kętrzyn w
rozwoju ich umiejętności.
- Organizacja czasu wolnego
dzieci i młodzieży w celu
zapobiegania patologiom
społecznym.
- Organizowanie i
podejmowanie działań z
zakresu
profilaktyki, diagnozy i
terapii różnego rodzaju
uzależnień.
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5.

Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Producentów
Żywności Ekologicznej
„EKOPOLSMAK” w Gnatowie
Stowarzyszenie Przyjaźni
Polsko-Francuskiej „La
Cigogne”

Gnatowo 22,
11-400 Ketrzyn

Tel. 751 43 33

Edward Nowakowski

Karolewo 9,
11-400 Kętrzyn

608 698 803

Jadwiga Nowińska

- Tworzenie warunków do
współpracy społeczności
powiatu kętrzyńskiego z org.
francuskimi z okręgu
Mauron w Bretanii.
- Wspieranie działań
służących nawiązywaniu
kontaktów
osób fizycznych i prawnych
zmierzających do rozwoju
oświaty, kultury, sportu,

6.

Stowarzyszenie Edukacja
Rozwój Aktywność ERA

Biedaszki Małe
3A

693 923 890

Jolanta
Niedźwiedzka- Bień

7

Stowarzyszenie „Mazurska
Kosaczewina”

Koczarki 35
11-400 Kętrzyn

697 630 690

Agnieszka Roszig

służby zdrowia, pomocy
społecznej, rolnictwa,
działalności gospodarczej i
turystyki.
- Wspieranie społecznej
aktywności obywateli.
- Podnoszenie wiedzy o
Francji i Polsce wśród
mieszkańców obu krajów.
- Wspomaganie działalności
jednostek oświatowych,
kulturalno-państwowych i
samorządowych.
- Doskonalenie i uzupełnianie
edukacji społeczeństwa,
-Poprawa warunków
nauczania.
- Wspomaganie uczniów
szczególnie uzdolnionych ze
szkół podstawowych i
gimnazjum Gminy Kętrzyn w
rozwoju ich umiejętności.
- Organizacja czasu wolnego
dzieci i młodzieży w celu
zapobiegania patologiom
społecznym
- Działalność kulturalna,
edukacyjna na rzecz
społeczności lokalnej.
- Integracja społeczności wsi
Koczarki.
- Organizacja czasu wolnego

8.

Wopławskie Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej
„Integracja”

Wopławki 53/6,
11-400 Kętrzyn

89 752 36 02

Anna Tyc

9.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
WILCZEK ,

11-440 Reszel,
Wilkowo

509 879 662

Jarosław Charkot

10

Gminny Ludowy Klub Sportowy Orzeł
Karolewo,

Karolewo

723 934 845

Krzysztof Kania

11.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Linkowo „FI-KO-LI”

Linkowo 19,
11-400 Kętrzyn

784 276 960

Monika Paszkowska

dzieci i młodzieży w celu
zapobiegania patologiom
społecznym.
- Działalność kulturalna,
edukacyjna na rzecz
społeczności lokalnej.
- Integracja społeczności
miejscowości Wopławki.
- Organizacja czasu wolnego
dzieci i młodzieży w celu
zapobiegania patologiom
społecznym.
wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
wśród mieszkańców Gminy piłki nożnej i piłki siatkowej
wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
wśród mieszkańców Gminy zapasy
- Działalność kulturalna,
edukacyjna na rzecz
społeczności lokalnej.
- Integracja społeczności
sołectwa Linkowo
- Organizacja czasu wolnego
dzieci i młodzieży w celu
zapobiegania patologiom
społecznym.

Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Kętrzyn
1.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca im. Straży
Granicznej w Kętrzynie
Chorągiew WarmińskoMazurska im. Grunwaldu

ul. Traugutta 2,
11-400 Kętrzyn

2

Stowarzyszenie Pomocy
Humanitarnej im. Św. Łazarza

ul. Polna 12,
11-400 Kętrzyn

e-mail:
Dagmara Iwaniukzhpketrzyn@o2.
komendantka hufca
pl
tel. /089/ 7512725
tel. kom. :
0-603 305 310
str. internetowa:
www.samba.pl/Z
HP
Tel.-Fax.
/089/ 7510253

3

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze im.
W. Kętrzyńskiego.
Oddział Kętrzyn

ul. Pocztowa 5,
11-400 Kętrzyn

Tel. /089/
7522978

Ryszard Małkowski

- Organizacja zajęć, imprez
( Harcerska Akcja Letnia i
Zimowa), festiwali dla dzieci
i młodzieży z terenu
powiatu kętrzyńskiego.

- Opieka pielęgniarska nad
chorymi w domu.
- Humanitarna i materialna
pomoc dla szpitali oraz
ośrodków pomocy
społecznej.
- Materialna i socjalna pomoc
osobom ciężko chorym
( sprzęt rehabilitacyjny, leki,
środki opatrunkowe,
pieluchy, itp. )
- Rozwijanie i
upowszechnianie
krajoznawstwa i turystyki
kwalifikowanej we
wszystkich jej formach.
- Stwarza warunki
ułatwiające turystom i
krajoznawcom
wędrowanie po kraju i za

4

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kętrzyńskiej im. Zofii
Licharewej

Ul. Bolesława
Chrobrego 12,
11-400 Kętrzyn

Tadeusz Korowaj

5.

Kętrzyński Klub Żeglarski KAPER
Kętrzyn

Ul. Wilcza , 11400 Kętrzyn

784 010 577

Tadeusz Siwickikomandor

6.

Klub Integracji Społecznej przy
Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kętrzynie

Kętrzyn, ul. T.
Kościuszki 2

Tel. /089/
7514166

Ewa Falkowskakoordynator

granicą - pomaga w
wędrowaniu indywidualnym.
- Ocalenie od zapomnienia
dorobku kulturalnego i
tradycji ludowej oraz
podejmowanie działań
mających na
celu utrwalenie i zachowanie
tego dorobku dla przyszłych
pokoleń a także inicjowanie
prac nad rozwojem regionu w
dziedzinie szeroko
rozumianej kultury, sztuki,
gospodarki
i turystyki.
wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
wśród mieszkańców powiatu
- żeglarstwo
- Realizacja działań
umożliwiających udzielenie
indywidualnym osobom oraz
ich rodzinom pomocy: w
odbudowywaniu i
podtrzymywaniu
umiejętności
uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej, w
powrocie
do pełnienia ról społecznych
w miejscu zamieszkania,
miejscu pobytu lub w miejscu

pracy oraz w podniesieniu
kwalifikacji zawodowych,
jako wartości na rynku pracy.
- Udziela wsparcia dla
integrowania się grup osób o
podobnych trudnościach i
problemach życiowych.
- Pomaga samoorganizować
się swoim członkom
podejmować przez nich
wspólne inicjatywy i
przedsięwzięcia w zakresie
aktywizacji zawodowej, w
tym zmierzające do tworzenia
własnych miejsc pracy.
- otwarty na potrzeby
lokalnego środowiska, który
stara
się dopasować swoim
zakresem świadczonych
usług i
działaniem do potrzeb
wszystkich grup ryzyka, nie
tylko
określonych przepisami
ustawy o zatrudnieniu
socjalnym
1

Grupa Nieformalna
„Linkowiacy

2.

Grupa Nieformalna

Grupy Nieformalne działające w Gminie Kętrzyn
Świetlica
Beata Bohdanowicz,
LINKOWO
Ewa Kowalska
Świetlica

Jadwiga Nowińska

Działania skierowane na
poprawę warunków życia
mieszkańców wsi Linkowo
Działania skierowane na

„Czarny Kamień”

CZERNIKI

Danuta Masna

3

Grupa Nieformalna
„ Smokowiacy”

Świetlica
SMOKOWO

Monika Krzynówek,
Monika Czyż

4

Koło Kobiet Wiejskich

Świetlica
NAKOMIADY

Maria Krawczuk

poprawę warunków życia
Mieszkańców Czernik.
Działania skierowane na
poprawę warunków życia
mieszkańców Smokowa.
- Działalność kulturalna,
edukacyjna na rzecz
społeczności lokalnej.
- Integracja społeczności wsi
Nakomiady

