Gmina Gardeja
Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Adres,
telefon,mail

1 Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

82-520 Gardeja

2 Związek Kombatantów
RP i Byłych Więźniów
Politycznych

Adres
korespondencyjny:
Urząd Gminy
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
zrzeszenie emerytów, rencistów i inwalidów dla poprawy ich warunków socjalnobytowych oraz uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym przez współdziałanie z
organami administracji państwowej, samorządem mieszkańców, ze związkami
zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi i spółdzielczymi,
organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów,
reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku emerytów, rencistów i inwalidów
wobec organówadministracji państwowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród
społeczeństwa.

Towarzystwo Przyjaciół 82-520 Gardeja
Dzieci w Gardei

4 Stowarzyszenie
Właścicieli Domków
Letniskowych

Czarne Małe
82-520 Gardeja

5 Stowarzyszenie
Właścicieli Domków
Letniskowych “Kucki”
w Polnie

Ul. Polna 1 A
82-515 Wandowo

Prezes: Henryk Więcławski
Sekretarz: Władysław Ginter
Skarbnik: Czesław Zielkie
Członek: Jan Mełech

Prezes : Henryk Jagielnicki
-

3

Skład Zarządu

pogłębienie wśród członków uczuć patriotyzmu, wierności Ojczyźnie oraz wychowanie
Wiceprezes : Bolesław Lenczewski
ich w duchu międzynarodowej solidarności z ludźmi innych narodów, walczącymi o
Skarbnik : Mieczysław Kurkowski
pokój, demokrację oraz narodowe i społeczne wyzwolenie,
popularyzowanie postępowych i patriotycznych tradycji walk narodowo - wyzwoleńczych,
gromadzenie materiałów dotyczących historii walk o wolność i demokrację, ochrona
pamiątek i miejsc związanych z walką i męczeństwem Narodu,
roztaczanie opieki nad członkami Związku i ich rodzinami oraz nad rodzinami zmarłych
członków Związku, rodzinami poległych i pomordowanych bojowników o wolność i
demokrację.

Prezes: Danuta Szwajkowska
Wiceprezes: Stefan Karwaszewski
Wiceprezes: Jolanta Chołmińska
Skarbnik: Jadwiga Fragel
Członek: Lotte Raczkowska
Członek: Jadwiga Osuch
Prezes: Adam Guziński
członek: Józef Jabłoński
członek: Jan Stanisławski
Członek: Andrzej Simiontkowski

Cele:
obrona interesów członków stowarzyszenia, wynikających z użytkowania działek
letniskowych,
działalność społeczno-wychowawcza wśród członków,
działalność polegająca na współpracy z U.G. i Radą Sołecką na rzecz zagospodarowania
przyległego terenu wraz z niezbędnymi inwestycjami.
Cele:
Prezes: Jerzy Guziewicz
użytkowanie i właściwe zagospodarowanie istniejącego ośrodka wypoczynkowego
Sekretarz: Mirosław Frica
położonego w Polnie gmina Gardeja.
Skarbnik: Zygmunt Filbrandt

1

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

6 Parafialny Klub
Sportowy “Radość”
w Cyganach

Adres,
telefon,mail
Cygany 18 A
82-520 Gardeja

Zakończenie działalności
w 2003 r.
7 Gardejskie Towarzystwo ul. Sportowa 7/13A
82-520 Gardeja
Wędkarskie w Gardei

Stowarzyszenie
8 Klub Abstynenta
“GRYF”

ul. Sportowa 7 A
82-520 Gardeja

9 Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Gardejskiej
GARDANUM

ul. Sportowa 7
82 – 520 Gardeja

275 24 10

275 14 88
gok@post.pl

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład Zarządu

-

Prezes: Ks. Marek Witkowski

Cele:
organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,
stwarzanie członkom towarzystwa dogodnych warunków wędkowania,
rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości zasad gospodarki
rybacko-wędkarskiej,
kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony
i racjonalnego użytkowania wód.
Cele:
kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitej abstynencji oraz
stwarzania warunków do wytrwania w trzeźwości,
rozwijanie wśród członków klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań,
udzielanie członkom klubu i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a
także osobom poza klubu w podjęciu leczenia odwykowego,
propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza oddziaływanie
swoim przykładem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu
alkoholowego w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów,
organizowanie życia towarzyskiego, rekreacji i wypoczynku członków klubu i osób
zainteresowanych podobną problematyką,
pomoc dzieciom i młodzieży z grup ryzyka w kształtowaniu właściwych postaw
społecznych.

Prezes: Zbigniew Goyk
Wiceprezes: Leszek Żuchowski
Członek: Robert Rutkowski
Skarbnik: Jerzy Polakowski
Sekretarz: Piotr Arbszajtys

Cele:
- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Gardeja realizowanego w dziedzinach:
a) kultury,
b) ochrony środowiska,
c) sportu,
d) aktywizacji społecznej.

Prezes: Bożena Rybus
Wiceprezes: Marzena Gimińska
Sekretarz: Emilian Jaworowicz
Skarbnik: Katarzyna Ginter
Członek: Łukasz Kowalczyk
Członek: Tomasz Kujtkowski

Prezes: Cieślakowski Tomasz
Vice Prezes: Lech Grzelak
Sekretarz: Szczepan Jagielski
Członek: Andrzej Papke
Członek: Waldemar Orligóra

2

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

10 Stowarzyszenie
Wspieramy naszych
Einsteinów

Adres,
telefon,mail
ul. Sportowa 1
82 – 520 Gardeja
einstein.gardeja@
onet.eu

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
- wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych z zakresu
przedmiotów: fizyki, matematyki oraz pokrewnych przedmiotów politechnicznych, a tym
samym startu życiowego dzieci i młodzieży,
- działanie na rzecz podniesienia jakości pracy z młodymi ludźmi w szkole i w warunkach
pozaszkolnych,
- integracja środowisk lokalnych wokół edukacji z zakresu przedmiotów: fizyki, matematyki
oraz pokrewnych przedmiotów politycznych,
- podnoszenie jakości edukacji,
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz popularyzacji wiedzy z zakresu przedmiotów
matematyczno – fizycznych,
- aktywizacja młodych ludzi do działań na rzecz własnego środowiska lokalnego oraz
rówieśników zakresie edukacji politechnicznej,
- pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych oraz innych
źródeł.

Skład Zarządu
Prezes: Grzegorz Hajncel
Sekretarz: Grażyna Hajncel
Członek zarządu: Jacek Grzelak
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