
Wykaz Organizacji Pozarządowych w Aleksandrowie Kujawskim

Lp. Nazwa organizacji Imię i nazwisko prezesa Adres do korespondencji Zakres działalności

1
Stowarzyszenie na rzecz dzieci

 i osób niepełnosprawnych
„Bądźmy Razem”

Agnieszka 
Szwajkowska - Ludwig 

ul. Moniuszki 17  
87-700 Aleksandrów Kuj. 

tel. 724 - 670 - 300
www.badzmyrazem.aleksandrowkujawski.pl 

Pomoc dzieciom i rodzicom zarówno z dziećmi niepełnosprawny-
mi jak i zdrowymi. Organizowanie rehabilitacji, pomoc psycho-
logiczna, organizowanie koncertów charytatywnych  połączonych
ze zbiórką pieniędzy na cele statutowe, turniejów integracyjnych,
zajęć wakacyjnych, imprez okolicznościowych tj. zajączek, Spo-
tkanie z Mikołajem, ogniska połączone z hipoterapią, wyjazdy na
Dzień Dziecka itp. Do stowarzyszenia mogą zgłaszać się rodzice
dzieci  niepełnosprawnych  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności
ale  nie  tylko.  Zapraszamy  wszystkich  chętnych  rodziców  do
współpracy i integracji.

2
Stowarzyszenie

 Na Rzecz Pomocy
 Ofiarom Przestępstw 

 Grażyna Szczepaniak

ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kuj.

tel. (54)282-55-80

Pomoc  ofiarom  przestępstw:  drogowych  (zwłaszcza  ofiarom
wypadków), kryminalnych, a w szczególności ofiarom przemocy
w  rodzinie.  Pomoc  finansowa,  działalność  edukacyjno  –
informacyjna,współpraca z innymi służbami.

3
Towarzystwo Przyjaciół

Aleksandrowa Kujawskiego
Henryk Płotkowski

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3

87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. (54) 282 25 27

www.tpak.inkubatorngo.pl

Wspieranie  działalności  kulturalno  –  oświatowej  i  sportowo  –
rekreacyjnej  oraz wszelkich inicjatyw twórczych.  Popularyzacja
ochrony przyrody, krajobrazu oraz zabytków kultury.

4
Miejski Związkowy Klub Sportowy

„ORLĘTA”
Cezary Śmieszny

ul. Sikorskiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.

Krzewienie  kultury  fizycznej,  prowadzenie  sekcji  piłkarskich:
trampkarzy,  juniorów  młodszych,  seniorów.  Organizacja
festynów rekreacyjno – sportowych.

5
Polski Związek Niewidomych 

 Koło Powiatowe 
w Aleksandrowie Kujawskim

Wanda Skrzypińska

ul. Strażacka 5
87-700 Aleksandrów Kuj.

poniedziałek,czwartek 9.00 – 11.00
tel. (54) 282 58 02

Integracja  osób  niedowidzących,  organizacja  spotkań
integracyjnych. Pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym.

6
 Polski Czerwony Krzyż

 Zarząd Rejonowy
Grażyna Szczepaniak

ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kuj.

tel. (54) 282-58 02

Ochrona  życia  i  zdrowia,  zapewnienie  poszanowania  istoty
ludzkiej,  praca  na  rzecz  zapobiegania  chorobom  i  rozwijanie
pomocy społecznej,  aktywizowanie  pracy  wolontariuszy  i  stała
gotowość do niesienia pomocy, budowa uniwersalnego poczucia
solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

7
Aleksandrowskie Stowarzyszenie

„Amazonki”
Elżbieta Znaniecka 

ul. Wojska Polskiego 21
87-700 Aleksandrów Kuj.

tel. 601 460 531

Profilaktyka raka piersi, rehabilitacja psycho-ruchowa po leczeniu
raka  piersi,  opieka  psychologiczna,  wsparcie  i  samopomoc
koleżeńska,  spotkania  integracyjne,  szerzenie  wiedzy  na  temat
metod leczenia raka piersi.

http://www.badzmyrazem.aleksandrowkujawski.pl/


8
Związek Kombatantów 

i byłych Więźniów Politycznych
Wiesława Remiszewska 

ul. Strażacka 5,
87-700 Aleksandrów Kuj.

  środy w godz.13.00 – 14.00,  
tel. 517 231 573

Integracja  środowiska  kombatanckiego,  organizacja  spotkań
okolicznościowych, udział w uroczystościach.

9 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Wojciech Kawczyński

ul. Strażacka 5,
87-700 Aleksandrów Kuj.

w piątki w godz. 10.00 – 13.00,
tel. kom. 606 978 228

Integracja  środowiska,  organizacja  spotkań  okolicznościowych,
udział w uroczystościach.

10 Klub Seniora „Złoty Wiek” Hanna Jakubowska

Miejskie Centrum Kultury 
ul. Parkowa 3

87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. 282  25 27

Szerzenie kultury, folkloru Kujaw (obrzędy kujawskie), spotkania
integracyjne, prowadzenie zespołu instrumentalno – wokalnego.

11
Miejski Szkolny

 Związek Sportowy
Sławomir Wojciechowski 

ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.

Urząd Miejski
pokój 109

Organizowanie  zawodów  międzyszkolnych,  sportowych
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

12 Ochotnicza Straż Pożarna Andrzej Malinowski
ul. Strażacka 5 

87-700 Aleksandrów Kuj.
http://www.osp-aleksandrowkuj.dl.pl

Prowadzenie orkiestry OSP, udział w uroczystościach miejskich,
udział w konkursach i przeglądach orkiestr dętych, prowadzenie
jednostki ratowniczo gaśniczej.

13 ZHP Barbara Kłaczyńska

ul. Strażacka 5 
87-700 Aleksandrów Kuj.

tel. 880 817 540

Kształtowanie  osobowości  uczestników spotkań,  Przygotowanie
młodzieży  do  dojrzałego  życia  w  strukturach  regionalnych,
narodowych  i  europejskich,  organizowanie  obozów,  rajdów
spotkań.

14 ZHR

Dariusz Jankowski – XVI
Aleksandrowska Drużyna
Harcerzy im. Romualda

Traugutta
Aleksandra Jachimek – XXVIII

ACDHek „Świtanie”

Parafia NMP Wspomożenia Wiernych 
ul. Ks. Szczygłowskiego 5
87-700 Aleksandrów Kuj.

tel. (54) 282 42 49

Kształtowanie  osobowości  uczestników spotkań,  Przygotowanie
młodzieży  do  dojrzałego  życia  w  strukturach  regionalnych,
narodowych  i  europejskich,  organizowanie  obozów,  rajdów
spotkań.

15
TPD – Koło Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym Ruchowo

 Elżbieta Hołtyn

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3

87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. (54) 282 25 27, (54) 282 47 31,

661 225 479

Praca  z  młodzieżą  niepełnosprawną,  organizacja  turnusów
rehabilitacyjnych, opieka na rodzinami osób niepełnosprawnych.

16
Klub Puszystych 

„Super Linia”
Jolanta Lewandowska

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3

87-700 Aleksandrów Kuj.
tel. (54) 282 25 27

Ochrona  i  promocja  zdrowia,  spotkania  z  dietetykami,
diabetologami,  propagowanie  mody  na  zdrowe  odżywianie,
pomoc w pozbyciu się nadwagi, organizowanie aleksandrowskich
spotkań ze zdrowiem.

http://www.osp-aleksandrowkuj.dl.pl/


17 Ognisko TKKF „Rywal” Henryk Wesołowski
ul. Lipowa 3a/8

87-700 Aleksandrów Kuj. 
(54) 282 25 54

Szerzenie kultury fizycznej i różnych form czynnego wypoczynku
dla własnego zdrowia, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, tenis
stołowy, tenis ziemny, narciarstwo biegowe, bieganie dla zdrowia.

18 Klub OYAMA Karate Janusz Brodacki

ul. Długa 8
87-700 Aleksandrów Kuj.

tel.  (54) 282 22 36
Michał Jaroszewski

Szerzenie kultury fizycznej i różnych form czynnego wypoczynku
dla  własnego  zdrowia,  wśród  dzieci  i  młodzieży  i  dorosłych.
Prowadzenie sekcji karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

19
Stowarzyszenie

„Jesteśmy Razem”
Andrzej Zieliński

ul. Łąkowa 11/7
87-700 Aleksandrów Kuj. 

Aktywny  udział  w  różnych  formach  działalności  miejscowej
społeczności  w  zakresie  ekonomicznym,  kulturalnym  i
sportowym.  Podejmowanie  inicjatyw  zmierzających  do
podniesienia  piękna  i  estetyki  miasta.  Organizacja  imprez,
odczytów i konferencji.

20 Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta „Arka”

Sławomir Gawroński

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 8
87-700 Aleksandrów Kuj.

Działanie  na  rzecz  osiągnięcia  stałej  abstynencji  członków
stowarzyszenia,  przeciwdziałanie  zjawisku  alkoholizmu  w
społeczeństwie  i  innym  patologiom  społecznym,  reintegracja
zawodowa, uczestnictwo w programie rozwoju regionalnego.

21
Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych
Oddział Kujawy

Adam Markowski tel. 600 591 603

Współzawodnictwo  w  lotach  gołębi  dorosłych  i  młodych  na
szczeblu  sekcji,  oddziału,  okręgu  aż  do  mistrzostwa  Polski  w
terminie  2  maja  –  5  sierpnia,  organizowanie  i  uczestnictwo w
wystawach,  integracja  środowiska,  pomoc  w  hodowli  gołębi
pocztowych.

22 Stowarzyszenie 
Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

Andrzej Olszewski

ul. Wyspiańskiego 4/2
87-700 Aleksandrów Kuj.

tel/fax (54) 282 40 97
www.ziemiakujawska.pl

Opracowanie  Zintegrowanej  Strategii  Rozwoju  Obszarów
Wiejskich  dla  obszaru  gmin  powiatu  aleksandrowskiego,
upowszechnianie  informacji  o  inicjatywach  związanych  z
aktywizacją ludności na obszarach wiejskich powiatu, promocja
obszarów wiejskich, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani,
przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie
turystyki.

23 PZW
Polski Związek Wędkarski

Jan Gapiński

Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody,
ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa i innych szkód
w  środowisku  wodnym,  popularyzowanie  i  upowszechnianie
wędkarstwa  oraz  wiedzy  ekologicznej  wśród  młodzieży,
organizowanie sportu wędkarskiego na zasadach obowiązujących
w polskich związkach sportowych. 

24 Salezjańskie Stowarzyszenie Stowarzyszenie  prowadzi  działalność  statutową  na  rzecz  ogółu

http://www.ziemiakujawska.pl/


Wychowania Młodzieży

ul. Szczygłowskiego 5
87-700 Aleksandrów Kuj.

tel. 54 282 42 49

społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w
trudnej  sytuacji  życiowej  i  materialnej.  Cele  stowarzyszenia  są
następujące: charytatywna pomoc społeczna dzieciom, młodzieży
i  rodzinom będącym w trudnej sytuacji  życiowej;  wychowanie,
opieka  i  edukacja  dzieci  i  młodzieży;  animacja  ośrodków
salezjańskich  do  skutecznej  pracy  wychowawczej  w  danym
środowisku;  nawiązywanie  kontaktów  i  współpraca  z
organizacjami pozarządowymi oraz działania na rzecz integracji
europejskiej;  upowszechnianie  kultury  fizycznej,  sportu  i
wypoczynku; ukazywanie osobowej relacji do Boga i promowanie
wartości chrześcijańskich; promocja i organizacja wolontariatu. 

25 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Powiatu Aleksandrowskiego

Andrzej Cieśla
ul. Słowackiego 8

87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 48 55

Celem Stowarzyszenia są: rozwój kulturalny i gospodarczy oraz
promocja powiatu aleksandrowskiego.

26 Związek Nauczycielstwa Polskiego
oddział Aleksandrów Kujawski

Barbara Szelągowska

27 Związek Gmin Ziemi Kujawskiej Ryszard Borowski

ul. Chopina 4
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel./fax. 54 282 53 31,
e-mail: zgzk@wp.pl

Zadaniem  Związku  jest  wspólne  wykonywanie  zadań
publicznych,  zaspokojenie  potrzeb  wspólnot  samorządowych
gmin,  których  charakter  i  zakres  wymaga  współdziałania
międzygminnego.

28 Aleksandrowska Szkółka Piłki
Nożnej „Viking”

Łukasz Zych

ul. Górna 7/5
87-700 Aleksandrów Kujawski

http://www.aspnviking.pl/

ASPN „VIKING" Aleksandrów Kujawski naucza i szkoli dzieci i
młodzież szkolną z Powiatu Aleksandrowskiego od 6 do 16 roku
życia w piłce nożnej. 

29 Stowarzyszenie 
„Aleksandrowska Kultura”

 Wanda Gronet

ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrów Kujawski 

http://aleksandrowskakultura.blogspot.com/
tel. 54 282 25-27

Celem  stowarzyszenia  jest  m.in.:  wspieranie  działalności
Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Aleksandrowie  Kujawskim  w
następujących obszarach jego działalności: kształtowanie wzorów
aktywnego  uczestnictwa  w  kulturze,  kreowanie  różnorodnych
form  edukacji  kulturalnej,  wspólnej  realizacji  imprez
kulturalnych,  organizacja  spektakli,  koncertów,  wystaw,
odczytów, prelekcji. Działalność charytatywna.

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych dotyczących poszczególnych organizacji pozarządowych prosimy o pisemne powiadomienie 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 

e-mail: promocja@aleksandrowkujawski.pl
kultura@aleksandrowkujawski.pl
sport@aleksandrowkujawski.pl   
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