Urząd Miejski zwraca się z prośbą do niżej wymienionych organizacji o sprawdzenie danych zawartych w wykazie i zgłaszanie
ewentualnych uwag lub uzupełnienie informacji. Ponadto prosimy inne organizacje aktywnie działające na terenie Gminy Barlinek o składanie
formularza zgłoszeniowego w przypadku chęci zamieszczenia informacji nt. organizacji w poniższym wykazie. Wzór formularza można znaleźć
na stronach internetowych tut. Urzędu pod adresem www.bip.barlinek.pl.
MAPA AKTYWNOŚCI - baza danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek, sporządzona na podstawie
informacji dostarczanych przez organizacje pozarządowe w formie pisemnego zgłoszenia.
Lp

Nazwa
organizacji

1.

Akademia
Sportów Walki
BORAN TEAM

Adres
siedziby
Adres do
korespondencji
Staw 28
66-433
Lubiszyn
j.w.
e-mail:
fosnik@o2.pl

Status prawny
organizacji

Kontakt
Imię i nazwisko Zakres działalności /cel/
telefoniczny przedstawiciela
władz organizacji Pola działań:
...

stowarzyszenie 604 407112 Krzysztof
Upowszechnianie i rozwijanie
Woźniak - Prezes rekreacji fizycznej, sportu i turystyki
zarejestrowane
w KRS
0000468148

sport i rekreacja
młodzież

www.ksboran.c
ba.pl
https://plpl.facebook.co
m/Akademia.S
portow.Walki.
Boran.Team

2.

Barlinecki Klub
Abstynenta

ul. Strzelecka stowarzyszenie tel. (95)
29; Barlinek zarejestrowane 7462 241

Maciej Sztyber Prezes

Propagowanie trzeźwego stylu życia.
Pomoc w wychodzeniu z uzależnienia

Doświadczenia i osiągnięcia.

Akademia Sportów Walki Boran TEAM na swoim
koncie posiada liczne sukcesy. Członkowie
Stowarzyszenia to Mistrzowie Polski Muay-Thai,
medaliści Mistrzostw Polski MMA i Pucharu Polski
MMA oraz Pucharu Polski Brazylijskiego Jujitsu. W
2014 roku brali udział w wielu imprezach, m.in.: Liga
K-1 Poznań, Pentaon Mistrzów V Poznań, Night of
The Champions Piła, Mistrzostwa Polski Luboń,
Seminarium w Żarach. Ponadto w roku 2014
Krzysztof Woźniak zdobył brązowy medal na
Amatorskich Mistrzostwach Świata w K-1 w
Londynie. Przy współpracy z Gminą Barlinek,
BORAN TEAM w roku 2008, 2009 i 2010
zorganizował Mistrzostwa Polski Sfery Zachodniej
Amatorskiego MMA w Barlinku, które cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto Klub
podczas licznych imprez i uroczystości prezentował
swoje osiągnięcia i działania m.in. na: Dniach
Barlinka, wielokrotnych pokazach sportów walki w
Ochotniczym Hufcu Pracy w Barlinku, pokazach w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Osinie,
byłym Domu Dziecka w Barlinku oraz Stowarzyszeniu
Pomocy Dzieciom „BRATEK” w Barlinku. W latach
ubiegłych organizowane były bezpłatne kursy
samoobrony dla kobiet z terenu miasta i gminy
Barlinek, a także seminaria szkoleniowe dla
mieszkańców miasta z udziałem takich sportowców
jak Marcin Zontek, Piotr Maniak. Klub współpracuje
również z pedagogami szkolnymi, gdzie za ich
pośrednictwem organizowane były pogadanki z
młodzieżą na temat zdrowego trybu życia poprzez
uprawianie sportów walki.

23-letnia praca na rzecz ludzi
uzależnionych oraz ich rodzin,

Stowarzyszenie
Zarejestrowane

w KRS

alkoholowego.

j.w.
3.

Barlinecki Klub
Artystów
Nieprofesjonalny
ch BA-KAN

ul.
Niepodległoś
ci 17
(Muzeum
Regionalne),
Barlinek

grupa
nieformalna

tel. (95)
7461 889

Wiktoria Kolasa
– Prezes

ul. Lipowa
10;
74-320
Barlinek

4.

Barlineckie
Towarzystwo
Polsko Niemieckie

edukacja
kultura i sztuka

ul. Podwale 9 Stowarzyszenie
74 – 320
zwykłe
Barlinek

Jadwiga Gałęcka Podtrzymanie kontaktów partnerskich
– Bigus - Prezes ze Schneverdingen, pomoc w
znalezieniu partnerów dla innych
organizacji

j.w.
jagami@pocz
ta.onet.pl
5.

6.

Barlineccy
Sympatycy Piłki
Siatkowej

ul. św.
Bonifacego
36; Barlinek
j.w.

Harcerski Szczep ul.
Puszczy
Gorzowska 6;
Barlineckiej ZHP 74-320
Barlinek

profilaktyka uzależnień
sport i rekreacja
Promowanie twórczości
nieprofesjonalnej w zakresie
malarstwa, ceramiki, rzeźby i haftu

propagowanie życia na trzeźwo podczas
otwartych spotkań, niesienie pomocy
ludziom poprzez doradztwo oraz w ramach
wolontariatu.
liczne wystawy twórczości
nieprofesjonalnej w Barlinku, Dębnie,
Szczecinie, Myśliborzu i Wałczu
wyróżnienia i nagrody w Myśliborzu,
Dębnie, Kołobrzegu i Wałczu
udział w wystawach w Prenzlau
(Niemcy) i w Eksjö (Szwecja),
udział w kiermaszach z okazji: „Dni
Barlinka”, „Dni Recza”, „ Dni
Myśliborza”, „Dni Bledzewa”,
udział w kiermaszu „Jarmark
ceramiczny”,
udział w wystawach i kiermaszach w
Niemczech – Prenzlau.
Coroczne spotkanie Towarzystw: Polsko –
Niemieckiego z Niemiecko – Polskim

edukacja
kultura i sztuka
współpraca międzynarodowa
stowarzyszenie tel. (95)
zwykłe
7463 543

Status
organizacji
pożytku
publicznego
posiada
jednostka

tel.
784981199

Robert
Dzwonnik Prezes

Komendant –
pwd. Jakub
Syroka

Propagowanie sportu, a w
szczególności piłki siatkowej.
młodzież
sport i rekreacja
Harmonijne wychowanie dzieci i
młodzieży szczegółowo
przedstawione w statucie ZHP,
turystyka i poznawanie walorów
Puszczy Barlineckiej.

Organizacja turniejów piłki siatkowej:
Grand Prix Barlinka w Plażowej Piłce
Siatkowej,
Barlinecka Amatorska Liga Piłki Siatkowej,
Turniej i Puchar „Echa Barlinka”.
Harcerski Szczep Puszczy Barlineckiej składa
się z jednostek podstawowych:
6 Barlineckiej Drużyny Harcerskiej „Sokół”, 7
Barlineckiej Drużyny Wędrownej „Gryfoni”, 9
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
„Wataha”, 5 Barlineckiej Gromady Zuchowej

ul. Kossaka
5/11
Barlinek
e-mail:
jakub.syroka
@zhp.net.pl

www.szczep.
barlinek.eu.or
g

nadrzędna –
Chorągiew
Zachodniopom
orska Związku
Harcerstwa
Polskiego
KRS
0000278582

młodzież
ochrona środowiska
profilaktyka uzależnień
sport i rekreacja
turystyka
hobby
edukacja
kultura i sztuka
zdrowie

”Sokoliki”.
Udział w imprezach o charakterze
międzynarodowym:
- otwarcie Cmentarza Orląt we Lwowie w
2005r.,
- służba podczas pielgrzymki papieża Benedykta
XVI w Krakowie w 2006r.,
- Zlot Stulecia Skautingu w Kielcach w 2010r.,
- 65 rocznica Bitwy pod Monte Cassino w
2014r. – 4 miejsce w Rajdzie Honker.
Udział w imprezach wojewódzkich i
ogólnopolskich:
- udział w Fabularnych Rajdach Honker w
Myśliborzu,
- służba podczas 75 rocznicy Akcji pod
Arsenałem w Warszawie w 2013r.,
- I miejsce podczas II Manewrów Harcerskich
„Miś” w Szczecinie w 2015r.
Organizacja imprez harcerskich oraz
współorganizacja wydarzeń lokalnych:
- Rajdy Dnia Myśli Braterskiej w Barlinku w
latach 2005-2016,
- obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny
światowej w 2009 roku,
- służba podczas Białego Marszu po śmierci
papieża Jana Pawła II w 2005 roku,
- służba podczas uroczystości po Katastrofie
Smoleńskiej w 2010 roku,
- współorganizacja uroczystości nadania ZSP Nr
1 imienia hm. kpt. Andrzeja Romockiego,
- służba podczas Archidiecezjalnych Dni
Młodych w Barlinku w latach 2014-2016,
- służba podczas uroczystości miejskich z okazji
Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta
Niepodległości w latach 2014-2016,
- organizacja biwaków harcerskich w Moczydle
w latach 2006,2007, 2009, 2010, 2011 oraz
Oknie w 2015,
- pomoc w organizacji I Festiwalu
Podróżniczego „Włóczykijki” w Barlinku w
2016 roku.
Ponad to przy Szczepie działają sekcje
specjalnościowe: proobronna i ratownicza. W
szczególności sekcja ratownicza jest otwarta na
współpracę w zakresie zabezpieczenia pierwszej
pomocy podczas zgromadzeń i imprez
miejskich.

7.

Barlinecki
ul. Leśna 1
Uniwersytet
74-320
Trzeciego Wieku Barlinek
utwbarlinek
@hotmail.co
m
www.utwbarl
inek.pl

jw.

Stowarzyszenie
KRS
0000410425

Maria Mitek–
Prezes Zarządu

Prowadzenie działalności na rzecz
wszechstronnej aktywizacji
intelektualnej, psychicznej i fizycznej
swoich członków oraz działalność
publiczna na rzecz osób starszych i
osób niepełnosprawnych odpowiednio
do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań. Dążenie do zmiany
negatywnych postaw wobec własnej i
cudzej starości. Propagowanie wiedzy,
kultury, zdrowia, dobrych obyczajów
oraz idei kształcenia.
Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, krajoznawstwa i wypoczynku,
promowanie aktywnych form
spędzania wolnego czasu i zdrowego
stylu życia. Aktywizacja społeczna i
poprawa jakości życia osób starszych,
upowszechnianie profilaktyki
gerontologicznej, stwarzanie
warunków do godnej jesieni życia.
Promocja, wspieranie i organizacja
idei wolontariatu. Upowszechnianie i
ochrona praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, zachęcanie do
aktywnego udziału ludzi starszych w
życiu społecznym i politycznym
regionu i kraju. Szerzenie przyjaźni i
współpracy między ludźmi.
edukacja
kultura i sztuka
sport i rekreacja
współpraca międzynarodowa
seniorzy
turystyka
hobby
robótki ręczne

Zajęcia stałe: język angielski, język niemiecki,
gimnastyka rozciągająca, sekcja turystyki pieszej
„Klub Włóczykijka”, dyżury w Kawiarence
„Pod Sową”, sekcja robótek ręcznych.
Spotkania integracyjne:
29.10.2015- spotkanie z mistrzem olimpijskim
Władysławem Kozakiewiczem pod hasłem
„Bądź w olimpijskiej formie:”, organizowane
wspólnie z Fundacją „Zatrzymać czas”,
16.11.2015 – spotkanie z przedstawicielami
Banku PBH „Bezpieczeństwo twoich
pieniędzy”,
16.11.2015 – wieczór autorski Stanisława
Srokowskiego i powieść „Nienawiść”,
1.12.2015 – uczestnictwo w widowisku w
Gimnazjum Nr 2.
Widowiska:
9.10.2015 – inauguracja roku akademickiego
„Pamiętajcie o ogrodach”,
08.04.2016 – przegląd kabaretów UTW –
Goleniów – fragmenty „Wesela”: z widowiska
„Gawęda o miłości”,
3-6.05.2016 – występy grupy artystycznej
BUTW w Schneverdingen.
Sport i turystyka:
16.04.2016 – udział w III Senioradzie
Pyrzyckiej,
12.05.2016 – 1-dniowy wyjazd do „Doliny
Miłości”, Chojny, Morynia, Siekierek, Cedyni i
Rezerwatu Bielinek,
7.05.2016 – udział w III Ogólnopolskim Rajdzie
Nordic Walking studentów UTW – rajd do
Żydowa,
29.05.2016 – udział w Zawodach Pływackich
Seniorów na Pływalni Krytej OSiR w
Myśliborzu,
4-8.09.2016 wycieczka do Krakowa, Wieliczki i
Ojcowskiego Parku Narodowego.
Kultura:
11-12.09.2015 – udział w V
zachodniopomorskim Forum UTW –
Uniwersytet Szczeciński – Wydział
Humanistyczny,
18.12.2015 – wyjazd do Filharmonii
Gorzowskiej na koncert Grzegorza Turnaua,
12.02.2016 – koncert Walentynkowy – w
Filharmonii Gorzowskiej.

Imprezy:
25.11.2015 – impreza andrzejkowa,
26.12.2015 – Muzeum – wystawa „Piękno
ukryte w Barlinku”,
10.03.2016 – Dzień Kobiet,
16.06.2016 – impreza żeglarska „Sztorm”,
23.06.2016 – zakończenie roku akademickiego
2015/2016.

8.

Stowarzyszenie
Centrum
Rozwoju Sportu
w Barlinku

ul. Sportowa
2;
74-320
Barlinek;

Stowarzyszenie tel.
601434318
zarejestrowane
w KRS
0000491261

Tadeusz Nowicki Prowadzenie działalności sportowej
– Prezes
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Stwarzanie warunków do uprawiania
piłki nożnej oraz innych sportów.
Organizacja zawodów, imprez
sportowych, imprez turystycznych.
Organizacja imprez charytatywnych i
integracyjnych. Wspieranie młodych
talentów piłkarskich i
lekkoatletycznych oraz promocja
młodych sportowców. Propagowanie
czynnego uprawiania sportu jako
sposób na rozwój własnej osobowości
oraz prowadzenie działalności
edukacyjnej w tym zakresie podczas
organizowanych wyjazdów (dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

jw.
e-mail:
crsbarlinek@
gmail.com

9.

Forum Inicjatyw
Oświatowych

www.crsbarli
nek.pl
ul. Leśna 10; Stowarzyszenie tel./fax (95)
74-320
7462 207
Barlinek;
zarejestrowane
w KRS
0000238783

ul. Szosowa

Posiadane doświadczenie i dotychczasowe
osiągnięcia:
Wieloletnie doświadczenie w działalności
w organizacjach sportowych i społecznych.
Założyciel, sponsor, działacz CRS od 4 lat.

sport i rekreacja

Małgorzata
Makowska –
Kociemba –
Prezes

Inicjowanie i prowadzenie różnych
form pracy i pomocy w sprawach dot.
poprawy warunków nauki,
wychowania, zdrowia, warunków
socjalnych dzieci młodzieży i
rodziców. Organizowanie współpracy
między osobami wspierającymi
oświatę.
edukacja

Realizacja zadania w ramach konkursu
ofert Burmistrza Barlinka projektów roku:
2008, 2009, 2010, 2011.
Projekty realizowane przez Polsko –
Amerykańską Fundację Wolność – Radio
internetowe „NOS”, „Akademia Gier”
Realizacja projektów unijnych – Radio
Internetowe „NOS”.
Projekty unijne „Projekt wolontariatu

2B
74-320
Barlinek
karolinamk@
plusnet.pl
10. Fundacja „IN
PLUS”

ul. Leśna 1;
74-320
Barlinek;

fundacjazarejestrowana
w KRS
0000466210

tel.
606762459

Marcin Bolon Prezes

kultura i sztuka
uczniowskiego „Opiekun”.
młodzież
pomoc społeczna
niepełnosprawni
zdrowie
profilaktyka uzależnień
Działania z zakresu zwiększenia
aktywności gospodarczej poprzez
promocję i wspieranie małych i
średnich przedsiębiorstw i innych
przedsięwzięć przyczyniających się do
rozwoju środowiska lokalnego i
regionu.
Działania motywujące do inwestycji
na rynku lokalnym i w regionie, w
tym tworzenie inkubatorów
przedsiębiorczości.
Wsparcie organizacyjne, finansowe
lub rzeczowe innych organizacji
pozarządowych, a także osób
fizycznych i prawnych.
Powoływanie i prowadzenie placówek
takich jak punkty konsultacyjne,
poradnie itp.
Działania informacyjno –
interwencyjne w tym między innymi
prowadzenie serwisów internetowych.
Organizacja i promocja wolontariatu.
Działalność hobbystyczna.
Organizowanie kampanii
informacyjno– edukacyjnych,
festynów, eventów.
Organizowanie szkoleń, treningów,
warsztatów, konferencji, sympozjów
oraz innych form podnoszenia
kompetencji.
Prowadzenie działalności edukacyjnej,
wydawniczej, badawczej,
publicystycznej i reklamowej.
Współpraca z mediami, prasą,
organizacjami pozarządowymi oraz
samorządem terytorialnym w celu
promocji i poparcia kampanii,

projektów i programów.
Gromadzenie środków i zasobów
materialnych na rzecz instytucji i
jednostek realizujących cele Fundacji
oraz niesienie pomocy finansowej i
rzeczowej takim instytucjom i
osobom, włączając w to przejmowanie
i remont istniejących placówek oraz
budowę nowych.
Fundowanie stypendiów oraz
finansowanie badań naukowych.
Wdrażanie projektów, programów
realizujących ww. cele.
Podejmowanie działań zmierzających
do osiągnięcia celów fundacji.
edukacja
sport i rekreacja
młodzież
pomoc społeczna
niepełnosprawni
zdrowie
współpraca międzynarodowa
seniorzy
turystyka

jw.

11. Fundacja
Przyjaciele
Czterech Łap

Rokitno 2
74-304
Nowogródek
Pomorski

jw.
e-mail:
tbombadil@
wp.pl

Fundacja
zarejestrowana
w KRS
0000319906

tel.
604449030

Justyna Klimek – Niesienie pomocy porzuconym i
Prezes Zarządu
krzywdzonym zwierzętom.
Udzielenie pomocy placówkom
niosącym pomoc zwierzętom
bezdomnym.
Wspieranie wszelkich działań w
zakresie zwalczania bezdomności
zwierząt.
Ochrona środowiska i ochrona
zwierząt.
Integracja społeczności lokalnej wokół
zagadnienia ochrony praw zwierząt.
ochrona środowiska
ochrona zwierząt
organizacja wolontariatu

Nieprzerwana i intensywna działalność od
2008r. w zakresie ograniczania problemu
bezdomności zwierząt poprzez
systematyczne przeprowadzanie zajęć
edukacyjnych, finansowanie sterylizacji i
kastracji psów i kotów. Realizacja
projektów „Buda na zimę”, „Akcja –
kastracja”, „MOPSIK –
Międzyorganizacyjny Ogólnopolski
Program Sterylizacji i Kastracji”,
„MOPSIK dla Barlinka”. Działalność
adopcyjna, prowadzenie i opieka nad
domami tymczasowymi dla zwierząt –
tymczasowych punktów przetrzymań psów
i kotów. Organizowanie zbiórek
publicznych finansowych i rzeczowych z
przeznaczeniem na realizację celów

12. Klub Sportowy
„Grom” Płonno

13. Klub Sportowy
„Iskra” Lutówko

14. Klub Sportowy
„Koral”
Mostkowo

www.przyjaci
eleczterechla
p.pl
Płonno 29/A stowarzyszenie tel.
74 – 320
kultury
695714360
Barlinek
fizycznej –
zarejestrowane
w Starostwie
II-2/2/03
j.w.
Grom_Plonno
@wp.pl
Lutówko 15/8 stowarzyszenie tel.
74 – 320
kultury
663215569
Barlinek
fizycznej –
zarejestrowane
w Starostwie
Powiatowym w
j.w.
iskralutowko Myśliborzu pod
2000@o2.pl nr II-8/5/04
Mostkowo
48a/4
74 – 322
Mostkowo

j.w.
koral.mostko
wo@wp.pl

15. Klub Sportowy
„Spartakus”
Rychnów

www.wks.kor
al.futbolowa.
pl
Rychnów
56/3
74-320
Barlinek

j/w

Stowarzyszenie
kultury
fizycznej–
zarejestrowane
w Starostwie
Powiatowym w
Myśliborzu

tel.
508745485
fax. (95)
7468 119

Stowarzyszenie tel.
kultury
669387701
fizycznej–
zarejestrowane
w Starostwie
Powiatowym w
Myśliborzu

statutowych Fundacji.

Edward
Maruszewski –
Prezes

Organizowanie szkoleń, zawodów i
imprez rekreacyjnych. Zapewnienie
kadry szkoleniowej; umożliwienie
udziału mieszkańców wsi w
imprezach sportowych oraz tworzenie
warunków do uprawiania sportu na
wsi.
sport i rekreacja

Klub istnieje od 1995 roku. Od tej pory
rozgrywa mecze w klasie rozgrywkowej B.
Udziału w turniejach w zakresie piłki
nożnej organizowanych na terenie Woj.
Zachodniopomorskiego.

Tomasz Pielich Prezes

Organizowanie młodzieży do różnych
form aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych.
młodzież
sport i rekreacja
zdrowie

Klub istnieje od 2000r.. Od początku
istnienia Klubu znajduje się w klasie B przy
ZZPN w Szczecinie.
Szkolenie drużyny seniorów.

Andrzej
Biernacki Prezes

Szkolenie dzieci i młodzieży w
zakresie piłki nożnej, krzewienie
zdrowego trybu, promowanie różnych
form aktywności ruchowej i
organizowanie rozgrywek na poziomie
lokalnym.
młodzież
zdrowie
sport i rekreacja
hobby

Klub „Koral” działa od 1960r. zapewniając
dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju
fizycznego i sportowego. Organizuje
rozgrywki sportowe w zakresie piłki
nożnej. Obecnie czynnie bierze udział ok.
80 osób. „Koral” posiada 3 drużyny –
seniorzy, juniorzy i trampkarze.

Bogdan
Adamcewicz Prezes

Celem klubu jest tworzenie warunków
do powszechnego uprawiania i
rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz
systematycznego podnoszenia
poziomu sportowego na terenie
działania.
sport i rekreacja

Klub sportowy „Spartakus” brał udział w
rozgrywkach organizowanych przez PZPN
o mistrzostwo kl. B w roku 2010 i zajął
piąte miejsce.

16. Klub Sportowy
„Trojan” Strąpie
w Strąpiu

17. Klub Szachowy
„LASKER”
Barlinek

18. Klub Żeglarski
SZTORM
Barlinek
/posiada status
organizacji
pożytku
publicznego

e-mail:
spartakus2@
vp.pl
Dzikówko
6/1
74– 320
Barlinek

II-21/2/07

stowarzyszenie tel.
–
609910421
zarejestrowane
w Starostwie
Powiatowym w
Myśliborzu
OKS 23/7/2004

ul. Stodolna
1/8
74 – 320
Barlinek
kajtek32@o2.
pl
ul. Podwale 9 Stowarzyszenie tel.
74-320
–
662635134
Barlinek
zarejestrowane
w Starostwie
Powiatowym w
Myśliborzu
OKS-II19/2/06

ul. 11-go
Listopada 8/4
74-320
Barlinek
wolski36@w
p.pl
ul.
Stowarzyszenie tel.
Sportowa 1
– KRS 680290 666316160
74-320
Barlinek
posiada status
organizacji
pożytku
publicznego

Andrzej
Majkutewicz Prezes

młodzież
zdrowie
hobby
Organizowanie szkolenia w oparciu o
bazę sportową w miejscowości
Strąpie/Barlinek oraz
współzawodnictwa sportowego
zakresie piłki nożnej
sport i rekreacja

Krzysztof Wolski Krzewienie kultury fizycznej ze
- Prezes
szczególnym uwzględnieniem sportu
szachowego wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie działania Klubu.
Uczestniczenie w rozgrywkach rangi
krajowej i międzynarodowej.
Organizowanie zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych.
Prowadzenie działalności
szkoleniowej.
sport i rekreacja
młodzież
hobby
nauka gry w szach

Mariusz
Mikołajczyk Komandor

1. Celem klubu jest: organizowanie i
rozwijanie żeglarstwa amatorskiego;
popularyzowanie żeglarstwa i kultury
związanej z żeglarstwem; organizowanie i
popularyzowanie aktywnego wypoczynku;
podejmowanie działań z zakresu zadań
publicznych, ukierunkowanych
szczególnie na prowadzenie zajęć
żeglarskich dla dzieci i młodzieży.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie imprez rekreacyjnosportowych, integracyjnych i
turystycznych; organizowanie różnych
form współzawodnictwa sportowego;

− organizowanie imprez sportowo –
rekreacyjnych
− przyciąganie młodzieży do uprawiania
sportu (piłka nożna)

Klub Szachowy „Lasker” prowadzi
szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu
nauki gry w szachy. Zawodnicy Klubu
„Lasker” Barlinek uczestniczą w zawodach
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i
międzynarodowych. Jesteśmy
organizatorami turniejów szachowych:
Grand Prix Barlinka o puchar Burmistrza,
Mistrzostw Barlinka w Blitzu, Szachach
Szybkich i Klasycznych, turniejów
drabinkowych oraz w szkołach, konkursy
itp. Festiwal im. E. Laskera.

Klub z 50-letnią tradycją:
Prowadzimy:
- szkolenie na stopień żeglarskie,
- szkółkę żeglarską dla dzieci i młodzieży
(z sukcesami w okręgowych regatach),
- wypożyczalnię sprzętu wodnego dla
barlinian i turystów,
- niekomercyjne rejsy spacerowo po
jeziorze Barlineckim w ramach imprez
miejskich,
- współpracę z innymi stowarzyszeniami
barlineckimi m.in. Uniwersytet III Wieku,

organizowanie rekreacji ruchowej dla
wypoczynku i odnowy sił
psychofizycznych; organizowanie szkoleń
na podstawowe stopnie żeglarskie zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
organizowanie zajęć żeglarskich, obozów i
biwaków, kursów nauki pływania;
przygotowanie dzieci i młodzieży w
zakresie ogólnych podstaw do uprawiania
sportu żeglarskiego; prowadzenie zajęć
szkutniczych w celu kształtowania
umiejętności politechnicznych i
kierunkowanie ich na remonty oraz
budowę sprzętu wodnego; przestrzeganie
przez członków zasad etyki i etykiety
żeglarskiej;
wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i
sportowego; organizowanie rejsów
szkoleniowych i turystycznych;
zapewnianie osobom korzystającym ze
sprzętu Klubu warunków do bezpiecznego
korzystania z niego; upowszechnianie
wiedzy o żeglarstwie, jego historii i
tradycjach.
3. Klub szczególna opieką otacza młodzież
szkolną w zakresie organizacji i
popularyzacji żeglarstwa oraz prowadzi
działalność w zakresie edukacji,
profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień i patologii społecznych.

ul.
Sportowa 1
74-320
Barlinek
Skr. poczt. 30

sport i rekreacja
edukacja
turystyka
ochrona środowiska

e-mail:
sztormbarline
k@wp.pl
strona www.:
www.sztorm.
org
19. Koło Łowieckie

ul. Tunelowa

zrzeszenie

tel.

Józef

1. prowadzenie gospodarki łowieckiej

Środowiskowy Domem Samopomocy,
harcerzami.
Organizujemy:
- regaty żeglarskie o zasięgu lokalnym,
okręgowym i ogólnopolskim dla dzieci i
dorosłych, w różnych klasach żeglarskich,
- rejsy pełnomorskie dla zainteresowanych
tą formą spędzania wolnego czasu,
- wypoczynek letni dla dzieci –
zgrupowania żeglarskie,
- zajęcia ogólnorozwojowe na basenie i hali
sportowej poza sezonem na wodzie,
- szkolenia dla radiooperatorów,
- współorganizujemy festiwal podróżniczy
„WłóczyKijki”.
Członkowie Klubu są utytułowanymi
zawodnikami klasy OMEGA: Andrzej
Szynkiewicz – Puchar Polski, Piotr
Sutkowski – Akademickie Puchar Polski.
Klub jest laureatem Barlineckiej Perły
Turystycznej. Członkowie Klubu posiadają
oznaczenia PZŻ za działalność na rzecz
popularyzacji żeglarstwa. Mamy w swoich
szeregach kadrę instruktorską szkolącą
dzieci i młodzież oraz dorosłych.
Na rozwój bazy i bieżącą działalność
Stowarzyszenia pozyskujemy środki z
funduszy europejskich w ramach kolejnych
programowań, przy pomocy tzw.
crowdfundingu (finansowania
społecznościowego), wsparcia Gminy
Barlinek z funduszu Pełnomocnika ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz
darczyńców- lokalnych przedsiębiorców.

„Szarak” w
Barlinku

20. Lions Club
Barlinek

56a/A/2
74-320
Barlinek
ul. Tunelowa
56a/A/2
74-320
Barlinek
ul.
Leśna 1;
74-320
Barlinek;

j.w.
e-mail:
zsiarkiewicz
@wp.pl

533366349

Urbanowski –
Prezes Koła

2. troska o rozwój łowiectwa i
ochrona środowiska przyrodniczego
3. zachowanie tradycji myśliwskich
ochrona środowiska

stowarzyszenie tel.
KRS
722114342
0000237496

Zygmunt
Siarkiewicz Prezydent

posiada status
organizacji
pożytku
publicznego

1. Działalność charytatywna,
kulturalna
2. Pomoc dzieciom, osobom
starszym
3. Promocja zdrowia

www.lcbarlin
ek.pl

21. Miejski Klub
Sportowy
„POGOŃ”
Barlinek

ul.
Sportowa 2
74 – 320
Barlinek

stowarzyszenie tel./fax.
- KRS
(95)
7462 444

Michał Osiadacz
– Prezes

–
–
–
–

j.w.
mksbarlinek
@poczta.vel.
pl

edukacja
kultura i sztuka
sport i rekreacja
ochrona środowiska
zdrowie
profilaktyka uzależnień
turystyka
hobby
pomoc społeczna
niepełnosprawni
współpraca międzynarodowa
seniorzy
młodzież
Prowadzenie szkolenia sportowego.
Organizowanie zawodów i imprez
sportowych.
Tworzenie kadry trenerów i
instruktorów.
Upowszechnianie wszelkiego
rodzaju form rekreacji ruchowej
(fizycznej), a zwłaszcza piłki
nożnej
sport i rekreacja

1. Pomoc w zakupie sprzętu medycznego
do szpitali
2. Wspieranie osób starszych i dzieci
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxccc
czdolnych i ubogich). Wsparcie dla dzieci z
domu dziecka
3. Wyposażenie placów zabaw
4. Organizowanie imprez charytatywnych
5. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej
6. Promocja czytelnictwa wśród dzieci

MKS „Pogoń” zajmuje się szkoleniem oraz
organizowaniem imprez sportowych
nieustannie od momentu powstania klubu tj.
od 1946 roku.

22. Międzyszkolny
Ludowy Klub
Sportowy
„LUBUSZ”
Barlinek

www.mksbarl
inek.vel.pl
ul.
Kombatantów
3,
74-320
Barlinek

Uczniowski
Klub Sportowy
zarejestrowany
w Starostwie
Powiatowym w
Myśliborzu
I/11/2/03 Stowarzyszenie

Wojciech
Szymaniak –
Prezes

ul.
Okrętowa 2,
74-320
Barlinek
j.w.

stowarzyszenie tel. (95)
- na podst.
7461 381
ustawy o
wew. 293
związkach
zawodowych

Władysław
Ostrowski Przewodniczący

ul.
Szpitalna 4
Barlinek

Stowarzyszenie tel.
– KRS
796062695
0000208987
e-mail:
mariuszkuzi
el@o2.pl
stowarzyszenie
– 235 I Ns Rej.
ST. 204/92
SW Wydz. I
Cywilny
Gorzów

Mariusz Kuziel Prezes

j.w.

23. Niezależny
Samorządny
Związek
Zawodowy
Pracowników
ZUO „BOMET”
S.A.
Zarząd
Międzyzakładow
y
24. Ochotnicza Straż
Pożarna w
Barlinku

j.w.
25. Ochotnicza Straż Płonno
Pożarna w
74 – 320
Płonnie
Barlinek
Płonno 10
74 – 320
Barlinek

26. Ochotnicza Straż Mostkowo 17 stowarzyszenie tel. (95)
Pożarna w
7468256
Mostkowo
Mostkowie
17;
74 – 322
Mostkowo

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
Promocja sportu. Planowanie i
organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego. Uczestniczenie w
imprezach sportowych
organizowanych na obszarze
samorządu terytorialnego i poza nim.
sport i rekreacja

Obrona praw pracowniczych

− Mistrzostwo Polski do lat 15 na 1000m.
K.,
− Mistrzostwo Polski do lat 15 na 100m. i
300m. M,
− Mistrzostwo Polski w hali na 2000m. K
do lat 19,
− Rekord Polski na 300m. do lat 15,
− Mistrzostwo Polski do lat 19 w biegach
przełajowych.
Umiejętność negocjacji, obrona praw
pracowniczych, zaświadczenie MGiPS i
Królestwa Danii „Dialog Społeczny, i in.
szkolenia.

prawo pracy

Paweł
MościńskiPrezes

Ochrona przeciwpożarowa, udział w
działaniach ratowniczo – gaśniczych
w ramach jednostek KSRG na terenie
całego kraju.
ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa

Realizowane działania ratowniczo –
gaśnicze. W 2016 r. udział w 195
interwencjach.

udział w akcjach gaśniczych

ochrona przeciwpożarowa

Roman Wilk –
Prezes

ochrona przeciwpożarowa
edukacja
młodzież
ochrona środowiska
sport i rekreacja
ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa miejscowości
gminy i gmin sąsiednich.

27. Ochotnicza Straż Dziedzice
Pożarna w
Dziedzice 7
Dziedzicach
74 – 322
Mostkowo

stowarzyszenie tel.
665755231

Daniel Miduch Prezes

28. Ochotnicza Straż Łubianka
Pożarna w
Łubianka 32
Łubiance
74 – 305
Karsko

stowarzyszenie
zwykłe

Władysław Sowa
– Prezes

29. Organizacja
Przedsiębiorców
Barlinek

Stowarzyszenie tel./fax.
KRS
(95)
0000224125
7463 530

Waldemar
Wójtowicz Przewodniczący

ochrona przeciwpożarowa
edukacja
ochrona środowiska
ochrona przeciwpożarowa

Email:
kamil7760@
wp.pl

ul. Sądowa 8
74-320
Barlinek

Dotychczasowe osiągnięcia w zawodach
przeciwpożarowych na szczeblu gminy to:
– 11pierwszych miejsc,
– 4 drugie miejsca
– 2 trzecie miejsca
– 1 czwarte miejsce
Na szczeblu powiatowym trzy drugie
miejsca.
Na szczeblu wojewódzkim 4 i 8 miejsce.
Inspirowanie, wspieranie i
2006 – Wyróżnienie dla redakcji „Pulsu
promowanie inicjatyw
Barlinka”
gospodarczych i społecznych
2008 – Medal „Za zasługi dla Barlinka”
służących rozwojowi lokalnej
2008 – Dyplom „Złotej Barlineckiej
przedsiębiorczości i gospodarki.
Gęsiarki”
Świadczenie pomocy i doradztwa w 2009 – Wyróżnienie za profesjonalne
rozwoju przedsiębiorczości i
zorganizowanie Dni Przedsiębiorczości w
działalności gospodarczej.
ramach Dni Barlinka
Zrzeszenie członków na zasadzie
2009 – statuetka, podziękowania dla „Pulsu
Izby Gospodarczej.
Barlinka”
Propagowanie wartości etycznych
2010 – Wyróżnienie za zorganizowanie
w działalności gospodarczej.
pomocy dla powodzian
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów 2010 - statuetka, podziękowanie za
gospodarczych.
wspieranie i angażowanie w szerzeniu idei
Wyrażanie wspólnego stanowiska i sporu
opinii w sprawach publicznych, w
szczególności w sprawach
gospodarczych.
Prowadzenie i wspieranie
sport i rekreacja
ochrona przeciwpożarowa

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

działalności charytatywnej,
społeczno-kulturalnej, szkoleniowej
i oświatowej.
8. Ochrona uzasadnionych interesów
swoich członków oraz świadczenie
pomocy na ich rzecz.
kultura i sztuka
sport i rekreacja
współpraca międzynarodowa
turystyka
rozwój przedsiębiorczości

ul. Sądowa 8,
74-320
Barlinek

30. Polski Komitet
Pomocy
Społecznej w
Barlinku

e-mail:
opb@opb.org
.pl
www.opb.org
.pl
ul. Strzelecka stowarzyszenie Tel.
29
- KRS
603044408
74 – 320
0000041349
Barlinek
j.w.
e-mail:
nowicka.zofia
@interia.pl

31. Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków

32. Polski Związek

ul.
Strzelecka 29
74 – 320
Barlinek
ul.
Strzelecka 29
74-320
Barlinek

stowarzyszenie tel.
- KRS
(95)
0000037573
7464239
kom.
782392143
posiada status
organizacji
pożytku
publicznego

e-mail:
psdbarlinek@
op.pl
ul.
stowarzyszenie

Zofia Nowicka – Niesienie pomocy osobom ubogim,
Prezes
bezdomnym, niepełnosprawnym,
dzieciom pokrzywdzonym przez los,
osobom starszym.
pomoc społeczna
kultura i sztuka
niepełnosprawni
seniorzy
turystyka
edukacja

Maria Parcheta Prezes

Stowarzyszenie zrzesza ludzi chorych
na cukrzycę oraz ich rodziny, dzieci
chore na cukrzycę oraz sympatyków
stowarzyszenia.
edukacja
niepełnosprawni
zdrowie
profilaktyka uzależnień
seniorzy

Jerzy Kowalski – Zrzeszenie emerytów, rencistów i

Cały zarząd działa bezpłatnie jak
wolontariusze wolontariusze. Władze
organizacji posiadają wieloletnie
doświadczenie. Pomagają ludziom
najbiedniejszym, w trudnych sytuacjach
życiowych, poszkodowanym przez los. Jest
to głównie pomoc rzeczowa i żywnościowa
np. w 2017 roku wydano 44427,000 kg
żywności na kwotę 218509.43 zł i owoców
3500 kg na sumę 3500zł. . PKPS organizuje
osobom starszym paczki świąteczne.
Organizuje różne imprezy Wielkanocne,
Boże Narodzenie, wycieczki, spotkania
przy herbacie, kawie.
Organizujemy spotkania, pikniki, wyjazdy
grupowe. Pozyskujemy nowych członków.
Organizujemy obchody Dnia Cukrzyka.
Mamy spotkania z przedstawicielami firm
farmaceutycznych. Rozprowadzamy
glukometry.

Praca na rzecz emerytów, rencistów i

Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów
Oddział
Rejonowy w
Barlinku

33. Polski Związek
Niewidomych
Okręg
Zachodniopomor
ski

34. Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Tańca
„Barlinek Uśmiechy”

Strzelecka 29 –
74 – 320
zarejestrowane
Barlinek
w Sądzie
Rejonowym dla
Miasta
Warszawy
Dział
Gospodarczy
KRS 87
WA.XII NSREJ.KRS/8011
j.w.
5/17/505

ul. Strzelecka
29
74 – 320
Barlinek

stowarzyszenie tel.
- KRS
601552084
0000029381
posiada status
organizacji
pożytku
publicznego

j.w.
e-mail:
barlinek1.pzn
@o2.pl
ul. Podwale 9 Stowarzyszenie tel.
74 – 320
KRS
609823997
Barlinek
0000043778

jw.
e-mail:
mogarewicz
@op.pl

35. Polski Związek
Wędkarski Koło

www.usmiec
hy.barlinek.bi
z.pl
74 – 320
Stowarzyszenie 698965740
Barlinek

Przewodniczący

inwalidów dla poprawy ich warunków
socjalno – bytowych oraz
uczestniczenie w życiu społecznym
przez współdziałanie z organami
władzy i administracji publicznej,
samorządowej oraz związkami
zawodowymi i innymi organizacjami
społecznymi. Organizowanie życia
kulturalnego, reprezentowanie
własnych członków.
sport i rekreacja
pomoc społeczna
niepełnosprawni
współpraca międzynarodowa
seniorzy
turystyka
Ryszard Budzeń Związek zrzesza osoby niewidome i
– Prezes
słabowidzące w celu ich społecznej
integracji, rehabilitacji i ochrony
interesów zawodowych,
ekonomicznych i społecznych,
przeciwdziałania ich dyskryminacji.
edukacja
pomoc społeczna
niepełnosprawni
sport Przyjaciół rekreacja
Marta Ogarewicz Wspieranie działalności artystycznej
- Prezes
Zespołu. Równanie szans
rozwojowych dzieci poprzez taniec i
pracę w zespole. Wspieranie
działalności zespołu na płaszczyźnie
wychowawczej
kultura i sztuka
sport i rekreacja
młodzież

Daniel
Jastrzębski -

inwalidów. Efekt dotychczasowej pracy na
terenie naszego miasta i gminy to praca na
rzecz członków związku oraz społeczności
naszego regionu za którą to pracę oddział
nasz odznaczony został medalem „Za
zasługi dla Barlinka” w 2006r., „Złotą
Odznaką Honorową Gryfa
Zachodniopomorskiego” w 2007r., „Złotą
Odznaką Honorową Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów” w
2009r. W roku 2010 oddział nasz
uhonorowany został najwyższym
wyróżnieniem jakim było wręczenie
sztandary ufundowanego przez społeczność
gminy Barlinek
Integracja osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją wzroku. Organizacja turnusów
rehabilitacyjnych dla członków.
Występowanie do władz o usuwanie barier
architektonicznych utrudniających
funkcjonowanie w środowisku osobom
niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie działa od 10 lat i czynnie
wspiera działalność Zespołu. Pomaga przy
organizacji koncertów.

Nr 2 „TROĆ” w
Barlinku

36. Polski Związek
Wędkarski
Koło Nr 1 w
Barlinku

ul. 11
Listopada
12/39
74– 320
Barlinek
ul.
31 Stycznia
18
74 – 320
Barlinek

Prezes

Stowarzyszenie
KRS
0000177342
PZW Okręg
Gorzów Wlkp.

Elżbieta
KasperkiewiczPrezes

Okręg Gorzów
Wlkp.
j.w.

37. Stowarzyszenie
Aperto Porto

www.pzw.org
.pl/pzwbarlin
ek1
Osina 19a
Stowarzyszenie tel.
74-320
- KRS
667497094
Barlinek
0000260112

j.w.

Prezes- Marta
Antecka

sport i rekreacja
edukacja
młodzież
ochrona środowiska
turystyka
Popularyzowanie wędkarstwa i sportu
wędkarskiego; współpraca z
instytucjami powołanymi do ochrony
przyrody i ekosystemów wodnych;
użytkowanie wód i gospodarka
wędkarsko-rybacka; edukacja
wędkarska i turystyka
edukacja
sport i rekreacja
młodzież
ochrona środowiska
hobby
Działalność sportowa oraz
propagowanie rozwoju piłki nożnej i
innych dziedzin sportu, integracja
środowisk kobiecych w obszarze
edukacji , kultury, rekreacji, wsparcie
pozazawodowe aktywnych kobiet,
realizacja i inicjowanie działań na
rzecz osób niepełnosprawnych,
działania wspomagające rozwój
społeczny dzieci i młodzieży,
działalność kulturowa i artystyczna.

Cykliczne organizowanie imprez
wędkarskich dla dorosłych i dzieci z naszej
gminy oraz imprez otwartych. Edukacja
młodzieży, udział w akcjach na rzecz
ochrony środowiska. Od 20 już lat dbanie o
zbiornik wodny – jezioro gminne
„Chmielowe”. Współpraca z innymi
organizacjami i Urzędem Miejskim w
Barlinku.

W maju 2015 r. Stowarzyszenie uległo
modyfikacji pod względem zmian
członków zarządu oraz celów statutowych.
Od tego czasu członkowie mają możliwość
korzystania ze szkoleń organizowanych
przez ZAFOS. W kilku szkoleniach i
konferencjach udało nam się uczestniczyć
np. „Koncepcja i zarządzanie projektem,
wytyczne i konstrukcja wniosków”. Oprócz
tego od maja 2015 Stowarzyszenie Aperto
Porto zorganizowało: koncert z okazji Dnia
Matki w BOK „Panorama”(26.05.2015),
wycieczkę do Sierakowa Słoweńskiego do
Wioski Hobbitów ( 22.07.2015),
współorganizowaliśmy Dożynki Wiejskie
w Moczkowie (29.09.2015), II Turniej
Amatorskiej Piłki Nożnej Kobiet w
Barlinku (5.09.2015),
współorganizowaliśmy Przegląd Talentów
„ I my potrafimy” (17.09.2015),
zorganizowaliśmy obchody
Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich
w Rychnowie (17.10.2015), wycieczkę do
Opery na Zamku na spektakl baletowy

„Alicja w Krainie Czarów”(5.12.2015),
zabawę mikołajkową we wsi Niesporowice
(12.12.2015), wzięliśmy aktywny udział w
Gminnych Dożynkach w Starej
Dziedzinie(5.09.2015) oraz w Kongresie
Kobiet wiejskich w Gryfinie.
38. Koło Gospodyń
Wiejskich

Rychnów 45
74 – 320
Barlinek

Stowarzyszenie tel. (95)
zwykłe
7468804

Ewa Stolarska Przewodnicząca

obrona praw oraz
reprezentowanie interesów kobiet
wiejskich;
- działanie na rzecz poprawy
warunków życia i pracy kobiet
wiejskich;
- upowszechnianie postępu w
gospodarstwach domowych i w
rolnictwie;
- dążenie do poprawy ochrony
zdrowia na obszarach wiejskich;
- kultywowanie kultury ludowej, w
tym szczególnie regionalnej;
- wychowywanie młodego
pokolenia w duchu tolerancji,
patriotyzmu i poszanowania
tradycyjnych wartości,
Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez: organizowanie różnych
spotkań własnych i przy współudziale
innych organizacji
kultura i sztuka
sport i rekreacja
pomoc społeczna
seniorzy
hobby

Zofia Zmarzlik Prezes

− dbałość o zachowanie dziedzictwa
kulturowego;
− edukacja kulturalna dzieci,
młodzieży i dorosłych;
− twórczość kulturalna;
− organizacja imprez kulturalnych,
turystycznych, sportowych;

Rychnów
52/2
74 – 320
Barlinek

39. Stowarzyszenie
Kulturalno –
Turystyczno –
Sportowe
PEGAZ

e-mail:
ewales_ry@
wp.pl
ul. Podwale 9 Stowarzyszenie tel. 95
74-320
– KRS
7462135
Barlinek
0000293940

-

Realizacja kilku przedsięwzięć z dziedziny
kultury i sportu. Pomoc w działaniach przy
Barlineckim Ośrodku Kultury (zawody
Nordic Walking itp.).

j/w

40. Stowarzyszenie
„Lider
Pojezierza”

ul.
Niepodległoś
ci 20;
74-320
Barlinek

Stowarzyszenie tel./fax.
- KRS
(95)
0000252730
7460 360

Adam
Andriaszkiewicz
– Prezes

ul. Sądowa 8;
74-320
Barlinek

41. Stowarzyszenie
Zwykłe
Miłośników
Kresów w
Barlinku

ul. św.
Bonifacego
36,
74-320
Barlinek

Udział w I i II i III schemacie LEADER,
realizacja projektów współpracyregionalne i międzynarodowe.

edukacja
kultura i sztuka
sport i rekreacja
ochrona środowiska
współpraca międzynarodowa
turystyka

e-mail:
lgd@liderpoj
ezierza.pl
www.liderpoj
ezierza.pl
ul. Leśna 1,
Stowarzyszenie
74-320
zwykłe
Barlinek

edukacja
kultura i sztuka
młodzież
sport i rekreacja
turystyka
Realizacja Lokalnej Strategii
Rozwoju, działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich, aktywizacja i integracja
mieszkańców, podnoszenia jakości
życia ludzi.

Prezes – Danuta
Małodobra

Upowszechnianie wiedzy o kresach,
kultywowanie tradycji kresowych,
prezentowanie okruchów przeszłości
kresowej, ratowanie pamięci o
Kresach.
edukacja
kultura i sztuka
pomoc społeczna
współpraca międzynarodowa
seniorzy

Wystawa kresowa, kuchnia kresowa,
historia, nauka pieśni kresowych,
współpraca (paczki, książki)

42. Stowarzyszenie
Na Rzecz
Ochrony
Dziedzictwa
„Młyn Papiernia”
/
posiada status
organizacji
pożytku
publicznego

ul.
Borówkowa
10;
71-034
Szczecin

Stowarzyszenie tel./ fax.:
(91)
KRS
4835947
0000122811

Małgorzata
Cykalewicz
- Prezes

Propagowanie i realizacja idei
ochrony dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego jako wspólnego dobra,
które należy zachować dla przyszłych
pokoleń.
Sprzyjanie wartościom uniwersalnym
i działalność na rzecz zbliżenia
różnych społeczności poprzez
wzajemne poznanie kultury, nauki i
praktyki życia codziennego.
Rewaloryzacja zabytkowego zespołu
Młyna – Papierni w Barlinku.
edukacja
kultura i sztuka
ochrona środowiska
współpraca międzynarodowa
turystyka

Grand Prix konkursu Fundacji Kultury
„Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”.
Wyróżnienie na Targach Zabytków
ANTIKON.
Działalność wydawnicza – książka „Gdzie
papier czerpano” Kazimierza Hoffmanna,
„Przewodnik po tradycji sadowniczo –
ogrodniczej Puszczy Drawskiej”.
Działalność edukacyjna – Warsztaty Letniej
Szkoły Architektury i Ekologii Krajobrazu.
Działalność dokumentacyjno – badawcza w
zakresie ochrony dziedzictwa.
Czynna ochrona zabytków – pozyskanie
środków i remont Młyna – Papierni
(826.269,00 zł) i dworu w Niepołcku
(889.878,00 zł).

Grażyna
Cimochowska Prezes

Prowadzenie działalności opiekuńczej
nad ludźmi starszymi, samotnymi,
bezdomnymi, niepełnosprawnymi oraz
dziećmi zaniedbanymi wychowawczo.
Współpraca ze stowarzyszeniami
krajowymi i zagranicznymi.
Organizowanie spotkań
integracyjnych. Prowadzenie kuchni
ludowej – wydawanie posiłków za
niską cenę lub bezpłatnie.
pomoc społeczna
współpraca międzynarodowa
niepełnosprawni
seniorzy

Prowadzenie jadłodajni dla ubogich,
bezdomnych dzieci, zaniedbanych
wychowawczo. Prowadzenie świetlicy
środowiskowej dla dzieci. Prowadzenie
świetlicy dla osób starszych
(terapeutycznej.). Organizowanie spotkań
integracyjnych. Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego (obecnie użytkuje
Szpital). Zakup samochodu do przewożenia
osób niepełnosprawnych. Utworzenie
DDzP. Realizowanie programu „Partner”.
Zdobywanie finansów z zewnątrz.

jw.
stowarzyszeni
e@mlynpapie
rnia.org.pl
www.mlynpa
piernia.org.pl
43. Stowarzyszenie ul.
Stowarzyszenie (095)
Opiekuńcze Dom Stodolna
– KRS
7462172
Dziennego
2A/7
30689
Pobytu
74 – 320
Barlinek

j.w.
e-mail:
grazyna.cimo
chowska@op.
pl

44. Stowarzyszenie
Pomocy
Dzieciom
„Bratek”
/
posiada status
organizacji
pożytku
publicznego

ul.
Henryka
Sienkiewicza
15
74 – 320
Barlinek

Stowarzyszenie tel./fax.
– KRS
(95)
0000171673
7462 447

Zofia Gągało Prezes

Stowarzyszenie
- KRS
0000188215

Elżbieta Górecka – pomoc finansowa dla chóru
–
„Halka”
Przewodnicząca – prowadzenie działalności
charytatywnej
– zakup sprzętu, aparatury muzycznej
i strojów
– działalność społeczna
edukacja
kultura i sztuka
współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie tel.
– KRS
661083708
0000212306

Grażyna
Leszkiewicz –
Prezes

j/w
e–mail:
bratekbarline
k@gmail.com

Stowarzyszenie może inicjować i
prowadzić różne formy pomocy dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin
w sprawach dotyczących poprawy
zdrowia, warunków socjalnych, ich
sytuacji materialnej i adaptacji w
społeczeństwie ludzi zdrowych.
Zaktywizowanie społeczeństwa na
rzecz osób niepełnosprawnych i
zagrożonych patologią oraz rozwijanie
samopomocowego ruchu rodzin, w
których żyją osoby niepełnosprawne i
zagrożone patologią.
edukacja
niepełnosprawni

Prowadzenie Ośrodka dla
niepełnosprawnych od 2004r.
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola
Specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych
od 2008r.
Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej
od 2004r.
Prowadzenie Szkoły Przysposabiającej do
Pracy od 2013r.
Realizacja programów z PFRON od 2005r.
Otrzymanie grantu z Funduszu Społecznego
Notariatu w 2014r.
Otwarcie Centrum Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Wyróżnienie Starosty Myśliborskiego
„Złoty Żagiel”.
Wyróżnienie „Złota Barlinecka Gęsiarka”

www.bratekbarlinek.pl
45. Stowarzyszenie ul.
Przyjaciół Chóru Leśna 1
„Halka”
74 – 320
Barlinek

ul. Leśna 1
74 – 320
Barlinek
46. Stowarzyszenie
Przyjaciół
Dziedzic

Dziedzice 8
74 – 322
Mostkowo

– podnoszenie poziomu kulturalnego Stowarzyszenie realizuje zadania kulturalne
społeczności wiejskiej

– dbałość o zachowanie kultury
materialnej i niematerialnej

Dziedzice 8
74–322
Mostkowo
e-mail:
spd@dziedzic

Realizacja zadań publicznych:
– „Muzyka Łączy narody” 15.02.2016 –
09.10.2016
– „Koncert sakralny dla Barlinka”
15.02.2017 – 31.10.2017 r.
– „Festival der Chore” in Schneverdingen
31.05.2018 – 03.06.2018

edukacja
kultura i sztuka
kombatanci
młodzież
współpraca międzynarodowa

od 2004r.: Wyzwolenie Ziemi Barlineckiej,
Noc Muzeum, współpraca ze szkołami i
ZHP, warsztaty rękodzieła, warsztaty
kulinarne.

e.org
47. Stowarzyszenie
Przyjaciół
„Feeling Dance
Group”

ul.
Podwale 9
74 – 320
Barlinek

seniorzy
Stowarzyszenie
– KRS
0000407064

Zych Izabela –
Prezes Zarządu

jw.

48. Stowarzyszenie
Zwykłe
Kulturalnego
Ruchu Seniorów
w Barlinku

ul.
Leśna 1
74 – 320
Barlinek

ul. Żabia
13/27
74 – 320
Barlinek
e-mail:
czuto@o2.pl
49. Szczecińska
Al. Wojska
Fundacja „Talent Polskiego 69
– Promocja –
70-478
Postęp”
Szczecin
e-mail:
sekretariat@f
undacjatpp.pl
www.fundacj

Stowarzyszenie tel.
zwykłe –
501176300
zarejestrowane
w ewidencji
stowarzyszeń
zwykłych w
Starostwie
Powiatowym w
Myśliborzu poz. 18

fundacja
-KRS
0000084340

tel. (91)
4330084
fax (91)
8120899

Marian
Trzuskowski –
Opiekun

Iwona Żukiert –
Prezes Zarządu

Pozyskiwanie środków na rozwój
działalności. Propagowanie i
promowanie działalności artystycznej
uprawianej przez zespół poprzez
taniec, organizację wypoczynku
wakacyjnego w formie warsztatów
artystycznych, szkolenie oraz
doskonalenie kadry instruktorskiej,
publikacje związane z dorobkiem
zespołu.
edukacja
kultura i sztuka
sport i rekreacja
młodzież
zdrowie
współpraca międzynarodowa
profilaktyka uzależnień
hobby
Prowadzenie działalności artystycznej
Zespołu Śpiewaczego „RETRO”.
Działanie na rzecz środowiska Miasta
i Gminy Barlinek w dziedzinie
kultury, tradycji regionu, imprez
rocznicowych.
kultura i sztuka
seniorzy

Obozy taneczne wakacyjne.
Warsztaty szkoleniowe dla tancerzy i
instruktorów.
Promowanie tańca i zespołu na terenie
kraju (zawody i konkursy) – wiele
prestiżowych nagród i tytułów.
Sukcesywne zwiększenie członków.
Uświetnianie imprez gminnych i
powiatowych.

- edukacja (oświata, ekologia,
gospodarka, sport),
- wspieranie inicjatyw naukowych,
gospodarczych,
- promowanie w/w obszarów
działania,
- sfera społeczna – aktywizacja
zawodowa młodzieży, osób 50+,
seniorów,
- wspomaganie wspólnot i

Prowadzenie placówek oświatowych
(szkoły, centra edukacji)
Realizacja projektów unijnych np.
„Tworzenie Rad seniorów w powiecie
myśliborskim”, „Samorządność”, ASOS,
„Pakty zatrudnieniowe”.
Organizacja obozów dla młodzieży
zagrożonych marginalizacją społeczną.
Szkolenia, konferencje.

Zespół posiada duże doświadczenie w
zakresie wokalno – muzycznym,
uczestniczy w przeglądach i festiwalach
ogólnopolskich, wojewódzkich i
powiatowych zajmując czołowe miejsca i
wyróżnienia, np.: przegląd pieśni
strażackich, kresowych, regionalnych,
wojewódzkich i krajowych.

atpp.pl

społeczności lokalnych.

j.w.

50. Szkolne Koło
Ligi Ochrony
Przyrody

Szkoła
Podstawowa
Nr 4 w
Barlinku
ul.
Kombatantów
3
j.w.

51. Towarzystwo
Miłośników
Barlinka

ul. Sądowa 8
74 – 320
Barlinek

tel. (95)
7461 022

edukacja
młodzież
pomoc społeczna
seniorzy
Opiekun Jadwiga – edukacja ekologiczna
– wysoka ocena pracy Koła
Pająk.
–
uwrażliwienie
uczniów
na
potrzeby
– z inicjatywy koła mamy w Barlinku 2
Samorząd
środowiska
przyrodniczego
pomniki przyrody
uczniowski Koła:
–
przeprowadzono
badanie powietrza
Agata Blezień
Katarzyna
wykorzystując skalę porostową
Kaliszuk
– organizacja debat ekologicznych,
Marcin
spotkań, wieczornic, zbiórka surowców
edukacja
Pawlik
wtórnych
ochrona środowiska
- Paulina
– udział w akcjach ekologicznych i
Płociska
młodzież
charytatywnych

Stowarzyszenie tel./fax (95) Krzysztof
– KRS
7461 058
Komorowski 0000125650
Prezes

jw.
e-mail:
echobarlinka
@op.pl

52. Zachodniopomor

skie Forum
Organizacji
Socjalnych
„ZaFOS”

ul. Wojska
Polskiego 69,
70-478
Szczecin

związek
stowarzyszeń
KRS
0000123843

tel. (91)
8120912
fax (91)
812 0899

Iwona Żukiert –
Prezes

Działanie na rzecz całego środowiska
miasta i gminy Barlinek w dziedzinie:
− kultury, ochrony dziedzictwa
kulturowego,
− sportu i turystyki,
− kształtowania sprzyjających
warunków dla tworzenia rozwiązań
ekologicznych
− propagowanie naturalnych wartości
naszej „Małej ojczyzny”
edukacja
kultura i sztuka
sport i rekreacja
młodzież
ochrona środowiska
profilaktyka uzależnień
turystyka
hobby
- tworzenie płaszczyzny współpracy
pozarządowych organizacji
socjalnych,
-nawiązanie i promowanie współpracy
pozarządowych organizacji socjalnych

TMB działa już ponad 40 lat. W swoim
dorobku ma organizację wielu imprez,
koncertów, działań związanych z kulturą,
sportem, turystyką i ekologią. Od roku 1998
wydajemy pismo lokalne „Echo Barlinka”
jesteśmy laureatem „Złotego Żagla” i w
roku 2009 otrzymaliśmy Dyplom Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizowane projekty na cele statutowe- ‘Budowa punktów informacyjno- doradczych
dla NGO w woj. Zachodniopomorskim -20042006;
-„Wolontariat Europejski - 2004-2007;

j.w.
e-mail:
kontakt@zafo
s.pl
www.zafos.pl

z organami administracji rządowej i
samorządowej,
- udzielanie wszechstronnej pomocy
organizacjom członkowskim,
- prowadzenie działań w zakresie sfery
społecznej , a w szczególności ( w 23
sferach w zapisie statutu),
- działalność statutowa prowadzona
jest wyłącznie na rzecz ogółu
społeczności, ze szczególnym
uwzględnieniem grup i osób
pozostających w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej w
stosunku do społeczeństwa.
edukacja
młodzież
pomoc społeczna
niepełnosprawni
współpraca międzynarodowa
seniorzy
działalność na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

- „Senior Task Force (2007-2008, 2008-2011);
- „Seniorzy z kulturą” 2005-2006;
- „Pracuj w NGO” -2008,
-„Nowe kwalifikacje Twoja szansą” 2008 ;
-„Bądź aktywna na rynku pracy-wspieranie
aktywizacji zawodowej kobiet (2008) ;
- „Razem skuteczniej”- 2009-2010;
- „Skuteczne NGO”- wzmocnienie potencjału i
rozwój NGO - 2009-2010;
-„Biżuteria artystyczna szansą na lepsze jutro:
(POKL,2010);
- „e-ZaFOS” (2010-2011);
- „BLACK OR WHITE” - 2010;
-„Jest sportowo i wesoło” 2011;
-„Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”
2011-2012;
-„Wdrażanie standardów pracy socjalnej i usług
opiekuńczych w gminie Barlinek” – OPS
Barlinek i ZaFOS;
- „Nowy Model PCPR w Myśliborzu - PCPR w
Myśliborzu i ZaFOS;
- „Modelowy system na rzecz integracji
społecznej” POKL,
-„Doradztwo i Kariera -sieć na rzecz
aktywizacji zawodowej osób z
niepełnosprawnościami”;
- „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich
społeczności”.
- „Srebrna reprezentacja NGO” – projekt
realizowany przez WRZOS;
- „Budowanie zachodniopomorskiej sieci
organizacji pozarządowych ZAFOS”;
- „Budżet Obywatelski w Gminie Dębno” 2014;
- Prowadzenie darmowych porad prawnych w
Szczecinie – 2016 i 2017;
- „Darmowe porady prawne w Powiecie
Polickim” – 2016 i 2017;
- „Skuteczna współpraca szansą na rozwój 3
sektora” – 2016;
- „ProfesjONalizacja” – 2016-2017;
- „Prowadzenie darmowych porad prawnych w
Szczecinie w punkcie nr 6” – 2017 ;
-„Darmowe porady prawne w Powiecie
Polickim” – 2017;
-„Podnoszenie kompetencji przedstawicieli
organizacji pozarządowych z województwa
zachodniopomorskiego” – okres01.06.2017 –

31.08.2019;

53. Związek Dzieci
Wojny i
Kombatantów
RP w Barlinku

ul.
Leśna 1
74 – 320
Barlinek

54. Związek
Nauczycielstwa
Polskiego
Zarząd Oddziału

j.w.
ul. Leśna 10
74 – 320
Barlinek
j.w.

55. Związek
Sybiraków.
Terenowe Koło
w Barlinku.
Oddział
Gorzów Wlkp.

ul.
Leśna 1
74 – 320
Barlinek
j.w.

56. Zakładowa
Organizacja
Związkowa
NSZZ
„Solidarność”
przy ZUO
„BOMET” Sp. z
o.o. w Barlinku

ul.
Okrętowa 2
74 – 320
Barlinek

Stowarzyszenie

por. Marian Lech
sierż. Wiesław
Nadowski

związek
zawodowy

tel. (95)
7466 168

Janusz Grzelak – Reprezentowanie pracowników
Prezes Oddziału obrona pracowników oświaty
edukacja

Stowarzyszenie tel.
Maria
–
95 7464892 Symonowicz KRS
Prezes
0000094055
posiada status
organizacji
pożytku
publicznego
organizacja
związkowa

tel. (95)
7461 381
wew. 237

Terenowe Koło Związku Sybiraków
Terenowe Koło Związku Sybiraków w
w Barlinku Oddział Gorzów Wlkp. Ul. Barlinku służy całemu środowisku
Borowskiego 31.
kombatanckiemu oraz osobom
niepełnosprawnym. Aktywizuje współpracę
z członkami innych organizacji. Organizuje
kombatanci
spotkania z młodzieżą szkolną – jako żywi
seniorzy
świadkowie przeżyć „Nieludzkiej Ziemi”.
niepełnosprawni
Pomaga w załatwianiu rent, emerytur,
odwiedza chorych w szpitalu, uczestniczy
w pogrzebach, opiekuje się grobami.

Jerzy Kowalczyk
Przewodniczący
działalność związkowa

Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2018 r.
Uwaga: patrz również – Zarządzenie Nr 259/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie procedury prowadzenia i aktualizacji mapy
aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek.

