Wykaz stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Węgorzewskiego
Stan na 2020r.
Lp.

1.

Nazwa i adres stowarzyszenia

OSP w Pozezdrzu
11-610 Pozezdrze

2.

OSP w Radziejach
11-620 Radzieje
3. OSP w Węgielsztynie
11-603 Węgielsztyn
4. OSP w Perłach
11-604 Perły
5. OSP w Gujach Wielkich
11-603 Węgielsztyn
6. OSP w Węgorzewie
ul. Sienkiewicza 10, 11-600
Węgorzewo
7. OSP w Ołowniku
11-606 Budry
8. OSP w Harszu
11-610 Pozezdrze
9. OSP w Kutach
11-607 Kuty
10. OSP w Budrach
11-606 Budry
11. Stowarzyszenie Ratownictwa
Dziedzictwa Kulturowego Kresów
Dawnych i Obecnych
„OJCOWIZNA”
ul. Portowa 1,
11-600 Węgorzewo

12. Stowarzyszenie Przyjaciół I
Mazurskiej Brygady Artylerii im.
Gen. J. Bema
ul. Bema 7,
11-600 Węgorzewo

13. Stowarzyszenie Osób z Problemem
Onkologicznym
ul. Teatralna 24/7,
11-600 Węgorzewo

Data rejestracji
(rok) i numer
w KRS
2001 r.
KRS 48774

2001 r.
KRS 37601
2001 r.
KRS 40782
2001 r.
KRS 32967
2001 r.
KRS 46251
2001 r.
KRS 34523
2006 r.
KRS 262821
2001 r.
KRS 31097
2001 r.
KRS 42320
2003 r.
KRS-158426
08.08.2001 r.
KRS 34407

Główne cele stowarzyszenia
1.Prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom,
2.Branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych
klęsk i zdarzeń,
3.Informowanie ludności o istniejących
zagrożeniach pożarowych i
ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

1.Ochrona dziedzictwa kulturowego
dawnych i współczesnych grup
etnicznych zamieszkujących obszar
Polski północno-wschodniej;
2.edukacja kulturalna ukierunkowana na
poznanie I utrwalenie tożsamości
lokalnej i regionalnej;
3. wzmocnienie poczucia zakorzenienia
mieszkańców regionu w swojej małej
ojczyźnie.
04.06.2001 r.
1.Dbałość o pozytywny wizerunek 1 MBA
KRS 16454
w środowisku kadry, żołnierzy
i społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej;
Wykreślenie z
2.pielegnowanie i popularyzowanie tradycji
KRS 10.05.2016r.
1 MBA;
3.integracja środowisk kombatanckich
i organizacji młodzieżowych wokół
1 MBA;
4.upowszechnianie wiedzy obronnej wśród
młodego pokolenia.
26.06.2001 r.
Wzajemne wsparcie, podniesienie kondycji
KRS 22532
psychicznej i fizycznej członków, promocja
zdrowia, profilaktyka chorób
nowotworowych oraz współpraca

14. Stowarzyszenie Niemieckie Miasta
i Rejonu Węgorzewa „MAMRY”
ul. Żeromskiego 2,
11-600 Węgorzewo

16.08.2001 r.
KRS 35806

15. Towarzystwo Sportowe
KORMORAN
ul. Zamkowa 4,
11-600 Węgorzewo
16. Stowarzyszenie AUTO TAXI
MAMRY
ul. Plac Wolności 4/3,
11-600 Węgorzewo

13.06.2001 r.
KRS 14786

17. Związek Polskich Dzieci Wojny
Wierzycieli Niemiec i Rosji
w Węgorzewie
ul. Bema 7
11-600 Węgorzewo

02.04.2001 r.
KRS 4944

18. Węgorzewskie Towarzystwo
Regatowe w Węgorzewie
ul. Targowa 2
11-600 Węgorzewo

05.03.2001 r.
KRS 2607

19. Stowarzyszenie „PERŁAPROMOCJA – EDUKACJAROZWÓJ”
w Perłach
Szkoła Podstawowa w Perłach
11-600 Węgorzewo

17.08.2001 r.
KRS 34014

23.05.2001 r.
KRS 10920

z instytucjami, stowarzyszeniami i
fundacjami działającymi na rzecz chorych
i niepełnosprawnych.
Integracja całego środowiska ludności
pochodzenia niemieckiego zamieszkałej na
terenie miasta i powiatu węgorzewskiego,
utrzymanie jedności kulturowej i socjalnobytowej, więzów narodowych członków
stowarzyszenia oraz działanie na rzecz
zacierania uprzedzeń narodowościowych.
1.Krzewienie kultury fizycznej, sportu i
rekreacji oraz idei rywalizacji sportowej;
2. promocja Miasta i Gminy Węgorzewo.
Rozwijanie i popularyzowanie inicjatyw,
postaw i działań sprzyjających rozwojowi
usług przewozowych „taxi”, poprawa stanu
bezpieczeństwa przy realizacji tych usług
oraz działalność dobroczynna.
1.Integracja środowiska małoletnich ofiar
wojny 1939-1945;
2.udzielanie wszechstronnej pomocy
w tym prawno-administracyjnej oraz
materialnej swoim członkom,
organizowanie życia kulturalnego;
3.umacnainie solidarności kombatantów
w kraju i za granicą.
1.Szkolenie regatowe żeglarzy;
2.coroczna organizacja regat żeglarskich;
3.promocja Ziemi Węgorzewskiej;
4.realizacja programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii wśród dzieci
i młodzieży
1.Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw
społecznych zmierzających do
wzbogacenia możliwości edukacji dzieci
i młodzieży;
2.tworzenie warunków do pełnego
i wszechstronnego rozwoju
intelektualnego i fizycznego dzieci
i młodzieży;
3.wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego
i gospodarczego obszaru;
4.wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego
w lokalnej społeczności;
5. działalność na rzecz podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
6. organizacja przedsięwzięć edukacyjnych,
sportowych, turystycznych,
rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz
innych działań dla dzieci, młodzieży i
osób dorosłych;
7. organizacja lokalnych systemów
stypendialnych;

20. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Węgorzewskiej
ul. Portowa 1
11-600 Węgorzewo

21. Stowarzyszenie Sportowe Mazury
w Węgorzewie – Kal
Kal 6c
11-600 Węgorzewo

28.09.2001 r.
KRS 48238

19.02.2002 r.
KRS 92966
Wykreślenie z

8. organizacja i prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury wsi oraz
rewitalizacji obszarów wiejskich;
9. wspieranie rozwoju gospodarczego oraz
działalność wspomagająca rozwój
techniki, wynalazczości;
10. działalność na rzecz upowszechniania
turystyki, krajoznawstwa, sportu,
rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
11. promocja zdrowia i zdrowego stylu
życia;
12. prowadzenie świetlicy wiejskiej i
współpraca z Radą Sołecką;
13. prowadzenie profilaktyki alkoholowej i
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
14. prowadzenie niepublicznych placówek
m. in. szkół, przedszkoli, żłobków, grup,
oddziałów, zespołów itp.;
15. prowadzenie działalności na rzecz osób
starszych, w wieku emerytalnym,
niepełnosprawnych, pozostających bez
pracy i zagrożonych bezrobociem;
16. udzielanie pomocy dzieciom i
młodzieży w wyrównywaniu szans
edukacyjnych;
17. działalność charytatywna oraz promocja
i organizacja wolontariatu;
18. wprowadzanie w życie i propagowanie
zasad rozwoju zrównoważonego i
działań na rzecz ekologii;
19. popularyzacja rolnictwa ekologicznego
oraz promocja zdrowej żywności;
20. działalność na rzecz rozwoju sektora
rybołówstwa i akwakultury;
21. podejmowanie innych przedsięwzięć
związanych z realizacją celów
Stowarzyszenia.
1.Zespalanie ruchu społecznego
i postępowej myśli mieszkańców miasta
i regionu do większego zaangażowania
w życiu gospodarczym, społecznym
i kulturalnym;
2.wyzwalanie i rozwijanie wartości
kulturowych;
3.czynne współdziałanie i troska
o krzewienie i popularyzowanie kultury,
sztuki i więzi oraz współudział
w tworzeniu i kultywowaniu tradycji
lokalnych;
4. wypracowanie i dostosowanie do
specyficznych warunków środowiska,
koncepcji zagospodarowania
turystycznego oraz troska o estetyczny
wygląd regionu;
5.współudział w działaniach
proekologicznych.
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz wychowanie
dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną
i sport.
1. Współdziałanie z władzami sportowymi,

KRS 21.10.2011 r. państwowymi i samorządowymi w celu
zapewnienia członkom właściwych
warunków do uprawiania sportu;
2. uczestniczenie w rozgrywkach i
zawodach sportowych rangi krajowej i
międzynarodowej;
3. organizowanie zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych,
parorodzinnych, z udziałem sportowców i
osób niepełnosprawnych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej;
5. sprawowanie opieki wychowawczej i
szkoleniowej nad członkami
Stowarzyszenia;
6. wykorzystanie naturalnych walorów
geograficznych;
7 propagowanie zdrowego stylu życia;
8. organizowanie wypoczynku dla
mieszkańców regionu i całego kraju;
9. promowanie w mediach rejonu Wielkich
Jezior;
10. rozwój bazy rekreacji turystycznej;
11. organizowanie spotkań z udziałem
przedstawicieli Kultury i Sportu;
12. Organizowanie imprez kulturalno –
sportowych.
22. Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy 12.03.2002 r.
1.Dbałośc o prawidłowy rozwój
„Vęgoria”
KRS 96737
psychofizyczny i zdrowie mieszkańców
ul. Turystyczna 13,
Gminy Węgorzewo;
11-600 Węgorzewo
2.krzewienie kultury fizycznej, sportu i
rekreacji oraz indywidualnej i
zespołowej rywalizacji;
3.kształtowanie patriotyzmu lokalnego, a
także promocja Gminy Węgorzewo oraz
Garnizonu Węgorzewo;
4. rozwój sportowy dzieci i młodzieży;
5. prowadzenie działalności profilaktycznej
zapobiegającej uzależnieniom i patologiom
społecznym;
6. ochrona i promocja zdrowia;
7. organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży;
8. działalność wspomagająca rozwój
wspólnot lokalnych;
9. działalność na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10. działalność charytatywna;
11. działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
12. promocja wolontariatu;
13. wspieranie działalności organizacji
pozarządowych;
14. podnoszenie świadomości społecznej i
postaw obywatelskich.
23. Stowarzyszenie Właścicieli
29.01.2003 r.
1.Wszechstronny rozwój posiadanych przez
Ogródków Działkowych „Stręgiel”
KRS 148746
właścicieli działek gruntu w kierunku
Stręgielek 3a
przystosowania ich na ogrody
11-610 Pozezdrze
działkowe;
2.ochrona środowiska naturalnego na

24. Stowarzyszenie STU dla Rodziny
ul. Wincentego Witosa 27,
11-600 Węgorzewo

08.07.2003 r.
KRS 166890

25. Stowarzyszenie Doradztwa

04.06.2003 r.
KRS 163883

i Promocji Europejskiej z/s
w Węgorzewie
ul. Zamkowa 4A
11-600 Węgorzewo

terenie ogrodów działkowych i w
zakresie ich oddziaływania;
3.organizowanie pomocy i poradnictwa
w zorganizowaniu działek
i racjonalnego ich wykorzystania;
4.założenie i utrzymanie na właściwym
poziomie urządzeń przeznaczonych do
wspólnego użytkowania przez
właścicieli działek;
5. udzielanie porad dot. wznoszenia altanek,
doboru i pielęgnacji roślin.
Propagowanie wiedzy i postaw
wychodzących naprzeciw naturalnym,
ludzkim pragnieniom akceptacji i
miłości.
1. Prowadzenie systematycznej działalności
profilaktyczno – edukacyjnej, kulturalno
– wychowawczej i socjalnej;
2. organizowanie działalności sprzyjającej
wychowaniu dzieci, młodzieży i
dorosłych w świadomości zagrożeń
niesionych przez postępującą
materializację życia i
uprzedmiotowienie człowieka;
3. propagowanie zdrowego stylu życia i
rozwoju osobistego poprzez różne
dyscypliny sportowe;
4. organizowanie imprez masowych celem
wyrobienia postaw integracyjnych;
5. propagowanie innych form zdrowego
stylu życia;
6. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie
badań nad problemami patologii
społecznych oraz wypracowywanie
skutecznych metod przeciwdziałania ich
powstawaniu i skutkom;
7. publikowanie materiałów dotyczących
problematyki podnoszonej przez
stowarzyszenie;
8. udzielanie pomocy osobom dotkniętym
patologiami i uzależnieniami;
9. udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym
patologiami, w tym szczególnie
dzieciom;
10 organizowanie środków na działalność
programową Stowarzyszenia.
Promocja polityki integracji europejskiej
oraz szerzenie wiedzy o problematyce
UE, w szczególności o możliwościach
skorzystania z funduszy pomocowych
UE przez osoby fizyczne i prawne.
1. Szkolenia, seminaria i warsztaty
własnych członków i podmiotów
zewnętrznych;
2. doradztwo w zakresie planowania
rozwoju dla podmiotów
gospodarczych i organizacji
pozarządowych oraz jednostek
samorządu terytorialnego;
3. prowadzenie szkoleń dla osób
bezrobotnych oraz pomoc w

26. Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej
„MAMRY”
Ogonki
ul. Giżycka 29/1
11-600 Węgorzewo

01.10.2003 r.
KRS 173266

27. Klub Abstynenta „Węgorapa”
z siedzibą w Węgorzewie.
ul. Żeromskiego 1,
11-600 Węgorzewo

01.04.2004 r.
KRS 202472

zdobywaniu środków finansowych
dla osób chcących rozpocząć
samodzielną działalność
gospodarczą;
4. współpracę z władzami
administracji rządowej i
samorządowej, instytucjami,
fundacjami i innymi jednostkami
zainteresowanymi problematyką
bezrobocia.
1.Wszechstronne rozwijanie
i propagowanie inicjatyw, postaw,
działań oraz budowa pozytywnego
wizerunku usług turystyki wiejskiej;
2.upowszechnianie i czynne rozwijanie
kultury regionu;
3.działania w zakresie upowszechniania
kultury, sportu, oświaty, ochrony
środowiska i ekologii;
4.kształtowanie i upowszechnianie zasad
etyki i uczciwej konkurencji
w działaniach turystycznych;
5.podejmowanie działań na rzecz
unowocześniania i umacniania
rolnictwa;
6.ochrona zabytków i dziedzictwa
kulturowego;
7.wspieranie inicjatyw społecznych na
rzecz budowy dróg, zaopatrzenia wsi
w wodę, kanalizacji, telefonizacji
i poprawy szeroko rozumianej
infrastruktury turystycznej;
8.działalnoś informacyjna, szkoleniowa,
wydawnicza;
9.poszukiwanie rynków zbytu na produkty
i usługi członków Stowarzyszenia;
10. prowadzenie działalności integrującej
członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską;
11. współpraca z organizacjami krajowymi
i zagranicznymi.
Krzewienie idei trzeźwości i pomoc
osobom uzależnionym od substancji
psychoaktywnych.
1. Popularyzacja wiedzy o wszelkiego
rodzaju uzależnieniach;
2. udzielanie pomocy w utrzymaniu i
rozwoju trzeźwości wśród swych członków
i sympatyków;
3. udzielanie pomocy członkom w trudnych
sytuacjach życiowych;
4. organizowanie kursów, odczytów,
dyskusji, sympozjów, seminariów itp.;
5. współdziałanie z władzami państwowymi
i samorządowymi i innymi organizacjami,
instytucjami, których zadania są zbieżne z
celami Stowarzyszenia;
6. organizowanie i prowadzenie grup
wsparcia i grup terapeutycznych;
7. opiniowanie wszelkich projektów które

28. Stowarzyszenie „LEONARDO” z/s
w Gujach,
Guja 8
11-600 Węgorzewo

30.08.2004 r.
KRS 215165

29. Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju
Kulturalnego Mniejszości
Narodowych „Czeremosz” z/s
w Węgorzewie
ul. Grunwaldzka 1/11
11-600 Węgorzewo

17.01.2005 r.
KRS 225661

dotyczą wychowania w trzeźwości;
8. występowanie z inicjatywami do
wszelkich władz, które w zadaniach
własnych realizują idee Stowarzyszenia;
9. współdziałanie ze wszystkimi grupami
samopomocowymi, które niosą pomoc i
posłanie trzeźwości;
10. wspieranie członków w ich rozwoju
duchowym poprzez organizowanie spotkań
i zajęć stwarzających wpływ na rozwój
osobowości, kontakt z naturą, sztuką i
sportem;
11. propagowanie i pomoc w organizacji
bezalkoholowych uroczystości, w tym
rodzinnych, wśród członków i sympatyków.
1.Ochrona i promocja zdrowia;
2.pomoc społeczna osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych osób;
3.promocja zatrudnienia i aktywizacja
bezrobotnych;
4.działania na rzecz osób
niepełnosprawnych;
5.promocja i organizacja wolontariatu;
6.upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu;
7.nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
8. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych,
rekreacyjnych i terapeutycznych dla osób
niepełnosprawnych;
9. organizowanie kursów, szkoleń z zakresu
rehabilitacji, ochrony zdrowia, pomocy
społecznej;
10. współpraca z podmiotami z kraju i
zagranicy zajmującymi się pomocą osobom
potrzebującym;
11. współpraca z organizacjami
pozarządowymi krajowymi i
zagranicznymi;
12. wspólne działania z innymi organami
administracji publicznej.
Tworzenie warunków na rzecz aktywizacji
kulturalnej, oświatowej, gospodarczej,
turystycznej i cywilizacyjnej mniejszości
narodowych we współpracy z władzami
samorządowymi, administracją państwową,
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami gospodarczymi.
1. Integracja środowisk kulturalnych,
sportowych, oświatowych, podmiotów
gospodarczych i administracyjnych
działających na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej;
2. działanie na rzecz sprawiedliwego i
praworządnego rozwiązywania problemów
mniejszości narodowych, etnicznych i
wyznaniowych w Polsce;
3. krzewienie wartości humanistycznych w
życiu społecznym, idei poszanowana
godności narodowej i osobistej jednostki
oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom

30. Stowarzyszenie „PRO FAMILIA
HUMANA”
ul. Zamkowa 16
11-600 Węgorzewo

01.04.2005 r.
KRS 231746

31. Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych “EMPATIA”
ul. Bema 16a,
11-600 Węgorzewo

07.06.2002 r.
KRS 116911

dyskryminacji na tle narodowościowym,
kulturalnym lub wyznaniowym;
4. promocja działalności kulturalnej,
oświatowej i gospodarczej mniejszości
narodowych zamieszkujących w Polsce
oraz mniejszości narodowych
zamieszkujących za granicą;
5. organizowanie imprez kulturalnych,
sportowych, rekreacyjno-turystycznych
oraz organizowanie obozów, kolonii dla
dzieci i młodzieży;
6. prowadzenie kursów, organizowanie
odczytów i innych form popularyzacji
wiedzy;
7. podejmowanie działań interwencyjnych
w przypadku naruszenia przez instytucje
publiczne zasad różności i niedyskryminacji
lub w przypadku pogwałcenia praw
mniejszości narodowych;
8. prowadzenie akcji charytatywnych i
pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk
żywiołowych i ubóstwa, udzielanie
wsparcia materialnego znajdującym się w
trudnej sytuacji osobom wśród społeczności
mniejszości narodowych w Polsce i za
granicą;
9. działanie na rzecz integracji europejskiej
i rozwijania kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
10. współpraca i współdziałanie z władzami
samorządowymi, administracją państwową,
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami gospodarczymi;
11. zgłaszanie inicjatyw i występowanie do
jednostek administracji państwowej i
samorządowej z propozycjami regulacji
prawnych, finansowych i organizacyjnych
sprawach dotyczących środowiska
mniejszości narodowych;
12. udział w krajowych i
międzynarodowych konferencjach,
spotkaniach poświęconych współpracy
regionalnej, promocja i reklama dokonań
organizacji i członków społeczności
mniejszości narodowych na krajowych i
zagranicznych konferencjach, festiwalach i
targach.
Działania na rzecz pomocy socjalnej
i kulturalnej rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji materialnej i życiowej z terenu
powiatu węgorzewskiego, zwłaszcza
dzieciom i młodzieży, którym
Stowarzyszenie niesie pomoc w nauce
i rozwoju psychofizycznym.
1.Wszechstronna pomoc osobom
niepełnosprawnym oraz rodzinom,
opiekunom i specjalistom;
2.organizowanie i prowadzenie różnych
form lecznictwa, edukacji, opieki i pracy
dla osób niepełnosprawnych;
3.popularyzowanie problematyki osób

32. ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA
13.03.2006 r.
RZECZ ROZWOJU GMIN
KRS 252106
PÓŁNOCNEGO OBSZERU
WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
Z/S W WĘGORZEWIE
ul. Plac Wolności 1B
11-600 Węgorzewo
33. Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe w Kutach
Kuty 26
11-610 Pozezdrze

34.

Stowarzyszenie CharytatywnoEdukacyjne „SWITŁO” z/s
w Węgorzewie
ul. Bema 16a/3
11-600 Węgorzewo,

35. Stowarzyszenie Flota Polska-

„Monotyp XV”
ul. Szkolna 3
11-600 Węgorzewo

niepełnosprawnych;
4. organizowanie i prowadzenie ośrodków,
zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup
wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej,
miejsc pracy chronionej oraz
mieszkalnictwa dla osób
niepełnosprawnych.
Działalność na rzecz zrównoważonego
rozwoju Północnego Obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich poprzez działania na
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców
oraz wykorzystanie zasobów naturalnych
i kulturowych.

05.04.2006 r.

Wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju społecznego,
KRS 254478
kulturalnego i gospodarczego wsi Gębałka,
Krzywińskie, Kuty, Piłaki Wielkie
Wykreślenie z
i Przytuły. Wspieranie demokracji
KRS 20.11.2017r. i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
w środowisku lokalnym.
19.06.2006 r.
Realizowanie, wspieranie i rozbudzanie
KRS 257176
inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju
społecznego i kulturalnego, rozwijanie
i pomnażanie dorobku kultury mniejszości
narodowych.
15.11.2006 r.
KRS 265214

1. Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu, organizacja imprez w żeglarstwie
lodowym (bojerach) klasy „Monotyp XV”
w tym regat, szkolenia i rekreacji;
2. dbałoś o swobodę i bezpieczeństwo
żeglugi na lodzie na akwenach polskich;
3. rozwój i wysoki poziom żeglarstwa
regatowego;
4. wysoki poziom umiejętności bojerowych
członków oraz popularyzacja żeglarstwa
lodowego w społeczeństwie;
5. reprezentacja i obrona interesów
bojerowych;
6. działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych;
7. reprezentowanie interesów żeglarstwa
lodowego wobec instytucji sportowych,
samorządu terytorialnego, środków
przekazu;
8. przygotowanie i organizowanie imprez
żeglarstwa lodowego;
9. ustalanie przepisów regatowych i
bezpieczeństwa;
10. publikacja „Wiadomości bojerowych”
raz w roku oraz popularyzowanie bojerów
w środkach przekazu;
11. popieranie akcji ochrony środowiska
akwenów wodnych;
12. inicjonowanie i podejmowanie innej
działalności zmierzającej do realizacji
celów Floty na rzecz osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu
patologii społecznej.

36. Stowarzyszenie „WĘGORAPA-

GOŁDAPA”
Z/s w Budrach
ul. Kajki 4
11-606 Budry

37. Stowarzyszenie „Rodzina”

11-600 Węgorzewo
ul. Portowa 22
Przeniesiono do Powiatu
Gołdapskiego ze względu na
zmianę miejsca siedziby. Nowy
adres:
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie

23.03.2007 r.
KRS 276328

22.05.2007 r.
KRS 281174

1. Ochrona środowiska;
2. reprezentowanie i obrona wspólnych
działań na rzecz ekologii;
3. propagowanie i wdrażanie ekorozwoju,
zrównoważonego rozwoju w działalności
gospodarczej i samorządu terytorialnego;
4. tworzenie i promowanie rolnictwa
ekologicznego oraz jego produktów;
5. popularyzacja odnawialnych źródeł
energii;
6. popieranie i rozwijanie turystyki
z uwzględnieniem regionalnych walorów
przyrodniczych oraz potraw regionalnych
i produktów ekologicznych;
7. aktywizacja i rozwój obszarów
wiejskich;
8. promocja zdrowego stylu życia;
9. upowszechnianie i ochrona praw
konsumentów;
10. upowszechnianie praw człowieka,
swobód obywatelskich i wartości
demokratycznych;
11. popieranie działalności kulturalnej,
twórczości ludowej w szczególności dla
podtrzymywania dziedzictwa kulturowego
Warmii i Mazur, tożsamości narodowej
oraz tradycji regionalnych;
12. edukacja, nauka, oświata
i wychowanie;
13. nauka języków obcych;
14. współpraca z organizacjami krajowymi
i międzynarodowymi o podobnych celach
statutowych;
15. promocja i organizacja wolontariatu;
16. wspomaganie techniczne, szkoleniowe,
informacyjne i finansowe innych
organizacji i grup nieformalnych
działających w ramach obowiązujących
przepisów.
1. Wsparcie w prawidłowym
funkcjonowaniu osób i rodzin /naturalnych,
zastępczych, adopcyjnych/ zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
2. pomoc rodzinie i dziecku
w pokonywaniu trudnych sytuacji
życiowych, różnego rodzaju kryzysów,
szczególnie pomoc dzieciom i dorosłym po
urazach psychicznych;
3. aktywizacja i wspieranie rozwoju dzieci i
młodzieży, wyrównywania szans
edukacyjnych, przeciwdziałania patologiom
i uzależnieniom;
4. przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej oraz wszelkim formom
dyskryminacji;
5. ochrona środowiska i kształtowanie
świadomości ekologicznej;
6. działalność na rzecz ochrony i promocji
zdrowia oraz rozwoju kultury fizycznej
i sportu;
7. prowadzenie działalności edukacyjnej,

wychowawczej, i profilaktycznej;
8. organizowanie poradni placówek
profilaktycznych;
9. pomoc społeczna i praca środowiskowa;
10. tworzenie, współtworzenie oraz
realizacja programów aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu;
11. propagowanie idei tolerancji i
demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim
formom dyskryminacji i wykluczenia
społecznego, poprzez prowadzenie szkoleń,
konferencji, spotkań, wymiany
międzynarodowe z różnych krajów,
wydawnictwa itp.;
12 współpraca z instytucjami
samorządowymi, związkowymi,
społecznymi oraz podmiotami
gospodarczymi w celu realizacji zadań
statutowych;
13. działalność informacyjno –
konsultacyjna poprzez organizowanie
spotkań, wykładów, sesji naukowych,
konsultacje i doradztwo, publikowanie
opracowań i materiałów specjalistycznych;
14. organizacja akcji, imprez mających na
celu propagowanie zdrowego stylu życia
oraz promocję zdrowia;
15. podnoszenie kultury i świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
38. Stowarzyszenie Wspierania
13.08.2007 r.
1. Wszechstronna pomoc osobom
KRS
285188
z niepełnosprawnością intelektualną
Rozwoju Dzieci i Młodzieży
i osobom z niepełnosprawnością sprzężoną,
„JESTEŚ”
ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
ul. Zamkowa 34
zajmującym się tymi problemami;
11-600 Węgorzewo
2. organizowanie i prowadzenie różnych
form lecznictwa, rehabilitacji, edukacji,
opieki i pracy osób niepełnosprawnych;
3. popularyzowanie wiedzy na temat
niepełnosprawności oraz zaburzeń
w rozwoju w społeczeństwie.
39. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
9.01.2008 r.
Wspieranie i udzielanie wszechstronnej
pomocy dla społeczności Jakunówki
wsi Jakunówko.
KRS
295250
w postaci:
Jakunówko 74
1. Budowanie zrównoważonego
11-610 Pozezdrze
rozwoju społecznego;
Wykreślenie z
2. budowanie społeczeństwa
KRS 08.07.2011 r.
demokratycznego i postaw
obywatelskich w środowisku
lokalnym;
3. rozbudzanie przedsiębiorczości
oraz wskazywanie sposobów
prowadzących do realizacji
podjętych przedsięwzięć.
40. Stowarzyszenie Nowe Możliwości 20.02.2008 r.
1. Wspieranie i stwarzanie możliwości
KRS 298757
rozwoju dzieciom, młodzieży i dorosłym
ul. Zamkowa 24
w różnorodnych dziedzinach życia
11-600 Węgorzewo
osobistego i społecznego;
2. prowadzenie szeroko pojętych działań
profilaktycznych wobec występujących
zagrożeń patologią społeczną;
3. tworzenie i wspieranie inicjatyw

41. Stowarzyszenie Kobiet

Mazurskich „Dziewczyny znad
Sapiny”
ul. Świerczewskiego 3
11-610 Pozezdrze

42. Stowarzyszenie Artylerzystów

Ziemi Węgorzewskiej
„KALIBER”
ul. Gen. Józefa Bema 7
11-600 Węgorzewo

05.05.2008 r.
KRS – 303497

20.10.2008 r.
KRS – 314815

społecznych, głównie w zakresie kultury,
oświaty i wychowania, pomocy społecznej
i sportu;
4. szerzenie chrześcijańskich zasad
etycznych dotyczących życia
indywidualnego, rodzinnego i społecznego;
5. prowadzenie działalności edukacyjnej,
opiekuńczej, wychowawczej, wydawniczej,
promocyjnej, informacyjnej i badawczej;
6. inicjowanie i realizacja działań na rzecz
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem ich integracji
w środowisku;
7. inspirowanie i prowadzenie
różnorodnych form oddziaływania p.
wystaw, projekcji, filmów, konferencji,
obozów, plenerów, koncertów, kursów dla
różnych grup społecznych.
1. Rozwijanie aktywności społecznej;
2. zapobieganie patologiom
społecznym a szczególnie
alkoholizmowi i narkomanii;
3. propagowanie zasad fair play
w codziennym życiu poprzez
kulturę i sport;
4. kształcenie
współodpowiedzialności oraz
umiejętności współżycia w grupie;
5. działalność na rzecz mniejszości
narodowych;
6. integracja mieszkańców wsi
i okolic;
7. promowanie idei kształcenia
ustawicznego mieszkańców wsi;
8. ograniczanie bezrobocia;
9. pomoc społeczna i działalność
charytatywno – opiekuńcza;
10. integracja z osobami
niepełnosprawnymi;
11. ochrona zdrowia, rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych;
12. rozwój kultury i oświaty we wsi;
13. upowszechnianie aktywnego
wypoczynku i zdrowego stylu
życia;
14. ochrona środowiska naturalnego;
15. kształtowanie postaw
obywatelskich mieszkańców;
16. rozwijanie współpracy
zagranicznej, zwłaszcza z narodami
Unii Europejskiej.
1. Wspieranie oraz współdziałanie
z Jednostką Wojskową 2568
w Węgorzewie w zakresie
organizowania imprez
kultywujących tradycje
artyleryjskie na terenie powiatu
Węgorzewskiego;
2. wynajdywanie terenów będących
pod zarządem ministerstwa obrony

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

narodowej czasowo wyłączonych
spod szkolenia wojsk oraz
nieużytków i terenów
zdegradowanych pod zarządem
gmin powiatu Węgorzewskiego na
rzecz racjonalnego ich
wykorzystania do celów
ogrodniczo – rekreacyjnych;
składanie wniosków
o wydzierżawianie oraz
zagospodarowywanie wyżej
wymienionych terenów pod kątem
wykorzystania ich na tereny
ogrodniczo – rekreacyjne dla kadry,
byłych żołnierzy zawodowych i
sympatyków jednostki wojskowej
2568 oraz ich rodzin;
prowadzenie właściwej gospodarki
na dzierżawionych terenach celem
adaptacji istniejącej już
infrastruktury na potrzeby
ogrodniczo – rekreacyjne, a także
ochrona posiadanego majątku
trwałego stowarzyszenia oraz
wszechstronne działanie na rzecz
ochrony środowiska i przyrody;
wspieranie inicjatyw członków
stowarzyszenia w zakresie
zagospodarowywania działek
i prowadzenia upraw ogrodniczych
oraz przedsięwzięć rekreacyjno –
wypoczynkowych;
organizowanie wypoczynku dla
żołnierzy, którzy odnieśli rany
podczas misji poza granicami kraju
oraz ich rodzin;
organizowanie i prowadzenie
wycieczek pieszych, rowerowych,
autokarowych, a także rejsów i
spływów kajakowych oraz innego
rodzaju form wypoczynku dla
dzieci z rodzin wojskowych w
oparciu o tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe będące pod
zarządem stowarzyszenia;
wspieranie finansowe rodzin
żołnierzy Jednostki Wojskowej
2568 w Węgorzewie poległych
i rannych w czasie misji poza
granicami kraju oraz rodzin
wojskowych w trudnej sytuacji
życiowej;
aktywne uczestniczenie w
imprezach kulturalno –
oświatowych oraz sportowo –
rekreacyjnych organizowanych
przez miasto i powiat Węgorzewo
oraz inne podobne stowarzyszenia
i organizacje;
podejmowanie innej działalności
zmierzającej do stałego rozwoju

stowarzyszenia.
43. Stowarzyszenie Wędkarstwo dla

Mazur
ul. Pionierów 3/10
11-600 Węgorzewo

44. Węgorzewskie Stowarzyszenie

Edukacyjne Razem
ul. B. Prusa 8
11-600 Węgorzewo

13.03.2009 r.
KRS – 325147

30.03.2009 r.
KRS – 326827
Wykreślenie z
KRS 14.03.2016r.

1. Promowanie i popularyzacja idei
turystyki wędkarskiej;
2. współpraca w zakresie turystyki
wędkarskiej z organami
administracji, podmiotami
gospodarczymi, innymi
stowarzyszeniami, rezerwatami
przyrody, parkami narodowymi i
krajobrazowymi;
3. przygotowywanie i wyrażanie
stanowiska oraz opracowywanie
wniosków pod adresem organów
przedstawicielskich, administracji
publicznej, fundacji;
4. organizowanie spotkań, szkoleń,
narad, oraz udział w krajowych i
międzynarodowych naradach,
kongresach, sympozjach i targach
wędkarskich;
5. współudział we wszelkich
przedsięwzięciach na rzecz ochrony
przyrody;
6. uczestnictwo we wszelkich
postępowaniach administracyjnych
mających wpływ na stan
środowiska naturalnego gmin:
Budry, Pozezdrze, Węgorzewo,
całego powiatu węgorzewskiego i
województwa warmińsko –
mazurskiego;
7. współpraca z agendami i
instytucjami działającymi na rzecz
ochrony środowiska;
8. podejmowanie innych
przedsięwzięć służących realizacji
celów Stowarzyszenia.
1. Stymulowanie rozwoju osobowego
oraz sprawności intelektualnej i
fizycznej;
2. aktywizacja społeczna osób
chętnych do uczestniczenia w
pracach WSE RAZEM;
3. upowszechnianie profilaktyki
zdrowotnej;
4. podejmowanie działań na rzecz
ludzi starszych i
niepełnosprawnych;
5. promocja kultury regionalnej;
6. rozwijanie kontaktów i współpracy
między społecznościami;
7. promocja historii narodu polskiego;
8. umożliwienie kontaktu
społeczności lokalnej z kulturą i
sztuką;
9. upowszechnienie obsługi
komputerów i obcowania z
multimediami;
10. organizacja imprez sportowo –
rekreacyjnych;

45

Stowarzyszenie Wędkarskie
Pozezdrze
ul. Wolności 4
11-610 Pozezdrze

24.09.2010 r.
KRS – 363264

46

Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi
Węgorzewskiej
ul. Bema 16A
11-600 Węgorzewo,

05.10.2010 r.
KRS-367282

47

Klub Żeglarski „POSEJDON”
ul. Kopernika 10/7
11-600 Węgorzewo

26.01.2011 r.
KRS-375996

48

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
– „Aktywni Mieszkańcy”

11.02.2011 r.
KRS – 377319

ul. Jaracza 4
11-600 Węgorzewo

49

Mazurski Trakt Konny

ul. Portowa 2/3
11-600 Węgorzewo

14.02.2011 r.
KRS – 377610
Wykreślenie z
KRS 28.05.2018r.

11. prowadzenie działalności
rehabilitacyjno – usprawniającej;
12. działalność oświatowa –
popularyzowanie wiedzy z różnych
dziedzin nauki;
13. współpraca transgraniczna.
1. Przejmowanie w użytkowanie lub
dzierżawę wód w celu prowadzenia
na nich działalności statutowej
stowarzyszenia;
2. udział w prowadzeniu gospodarki
rybacko – wędkarskiej zgodnie z
zasadami ochrony przyrody;
3. ewidencjonowanie i zgłaszanie
odpowiednim władzom wszelkich
niekorzystnych dla środowiska
zjawisk na odnośnym terenie
(zanieczyszczenie wód,
melioracja);
4. walka z kłusownictwem;
5. prowadzenie akcji propagandowych
związanych z ochroną przyrody;
6. organizowanie imprez sportowo –
turystycznych;
7. współpraca z innymi organizacjami
i podmiotami powołanymi w celu
ochrony przyrody i ekosystemów
wodnych.
1. Rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości.
1. Upowszechnianie, rozwijanie oraz
prowadzenie nauki i szkolenia
żeglarskiego, motorowodnego,
sportu, kultury fizycznej i turystyki;
2. wspieranie inicjatyw na rzecz
rozwoju żeglarstwa i sportów
motorowodnych;
3. popularyzacja walorów żeglarstwa i
sportów motorowodnych;
4. współdziałanie w czynnej ochronie
środowiska naturalnego;
5. popularyzacja kultury fizycznej.
1. Zwiększenie aktywności
świadomości obywateli i wspólnot
lokalnych, rozwój sektora organizacji
pozarządowych, zaangażowanie na
rzecz usług społecznych w zakresie
integracji i aktywizacji społecznej oraz
wspieranie polskiego modelu ekonomii
społecznej ze szczególnym
wykorzystaniem dobrych praktyk.
1. Podejmowanie działań na rzecz
rozwoju i promocji „Mazurskiego
Traktu Konnego” oraz pobudzanie i
wspieranie inicjatyw społecznych.

50

Stowarzyszenie Właścicieli i
współwłaścicieli Nieruchomości
„Radzieje 2011”

24.01.2012 r.
KRS – 407871

Radzieje 14
11-600 Węgorzewo
51

Węgorzewskie Bractwo Wodniaków

ul. Kraszewskiego 40A
11-600 Węgorzewo,

52

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
„Więcki Razem”

17.03.2011 r.
KRS – 379919

29.02.2012 r.
KRS- 411312

Więcki 22
11-606 Budry

53

Stowarzyszenie aktywnej młodzieży
„GROOVEON”

04.04.2012 r.
KRS – 415989

ul. Przemysłowa 1 lok. 4
11-600 Węgorzewo
Zmiana nazwy stowarzyszenia
Postanowienie Sądu Rejonowego
w Olsztynie z dnia 26.07.2017 r.
Nowa nazwa:
Stowarzyszenie
ELOVEGO E-SPORTS
ul. Bolesława Prusa 10
11-600 Węgorzewo
54. Stowarzyszenie Sympatyków Wsi
Kolonia Rybacka

ul. Węgorzewska 2/4
Kolonia Rybacka
11-600 Węgorzewo

07.11.2012 r.
KRS – 437966

1.Poprawa i rozwój warunków
bytowych Właścicieli i
współwłaścicieli nieruchomości oraz
podnoszenie [poziomu rekreacyjnego
wykorzystania terenu nad jeziorem
Dobskim.
1. Wspieranie działalności Klubu
Korskiego LOK w Węgorzewie i
innych organizacji działających na
rzecz wychowania patriotycznego
społeczeństwa;
2. coroczna organizacja imprez
wodniackich, szkolenia dzieci i
młodzieży i ochrona środowiska
naturalnego;
3. promocja Ziemi Węgorzewskiej;
4. pomoc osobom niepełnosprawnym,
profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych i
narkomanii wśród dzieci i
młodzieży;
5. działania na rzecz bezpieczeństwa
żeglugi.
1. Wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju: społecznego,
kulturalnego i gospodarczego wsi
Więcki;
2. integracja i aktywizacja mieszkańców
wsi;
3. wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w
środowisku lokalnym;
4. działalność na rzecz pożytku
publicznego;
5. ochrona dziedzictwa przyrodniczego
oraz kulturowo – historycznego.
1. Rozwój młodzieży, działalność
kulturalna, organizacja imprez
młodzieżowych, promocja zainteresowań
młodzieżowych, wspomaganie projektów
rozwoju młodzieży, poprawa walorów
estetycznych i krajobrazowych regionu oraz
jego promocja, działalność wspomagająca
wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży,
spieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
działalność na rzecz rozwoju tańca
nowoczesnego, popularyzacja wiedzy z
dziedziny sportów młodzieżowych,
tworzenie płaszczyzny wymiany informacji,
wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami, zainteresowanymi.
1. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju
wsi Kolonia Rybacka;
2. współdziałanie z samorządem, organami
administracji państwowej i wspieranie
ich działań poprzez:
a) opracowanie koncepcji rozwoju wsi,
b) inicjowanie przedsięwzięć na rzecz
rozwoju wsi,
c) podejmowanie działań służących
ochronie środowiska naturalnego,

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

55. STOWARZYSZENIE HELWING

ul. Pionierów 6
11-600 Węgorzewo

26.11.2012 r.
KRS – 440190

17.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

d) organizowanie szkoleń, imprez
kulturalnych, rozrywkowych i
okolicznościowych,
pomoc społeczna, aktywizacja
długotrwale bezrobotnych,
niewydolnych życiowo, samotnych, w
podeszłym wieku i ubogich rodzin oraz
działanie przeciw wykluczeniu
społecznemu;
zwiększenie szans życiowych
mieszkańców wsi, zwłaszcza młodych
ludzi;
integrowanie mieszkańców wsi i jej
sympatyków;
wspieranie działań społecznych i
zawodowych kobiet wiejskich;
rozwój kultury fizycznej, sportu i
rekreacji;
podniesienie świadomości o ekologii,
ochronie zwierząt, dziedzictwie
przyrodniczym oraz o dobrach kultury i
tradycji;
promocja ochrony zdrowia;
wspieranie inicjatyw religijnych;
promowanie wsi i jej mieszkańców, a
także podkreślanie walorów
przyrodniczych wsi;
kreowanie i rozwój produktów
regionalnych;
prowadzenia działalności charytatywnej;
wspomaganie rozwoju gospodarczego w
tym rozwoju przedsiębiorczości;
organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury;
upowszechnianie turystyki i aktywnego
wypoczynku;
uświadamianie idei wolontariatu.
Aktywizacja i integracja mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego,
powiatu węgorzewskiego, a szczególnie
mieszkańców gminy Węgorzewo;
promocja gminy Węgorzewo i powiatu
węgorzewskiego;
rozwój edukacyjny, kulturowy i
materialny mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego, a w
szczególności dzieci i młodzieży z
powiatu węgorzewskiego;
wyrównywanie szans edukacyjnych
młodzieży z Węgorzewa i powiatu
węgorzewskiego;
rozwój zainteresowań dzieci i
młodzieży, ułatwianie dostępu do dóbr
nauki i kultury;
promocja zdrowego stylu życia oraz
upowszechnianie sportu i rekreacji;
wspomaganie rozwoju potencjału
sektora pozarządowego;
ochrona dziedzictwa kulturowego i
ginących zawodów;
przeciwdziałanie wykluczeniu

56. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi
Radzieje,

04.01.2013 r.
KRS – 445905

ul. Węgorzewska 21/5
Radzieje
11-600 Węgorzewo

57. Stowarzyszenie Uniwersytet

10.01.2013 r.
Trzeciego Wieku w Węgorzewie. KRS – 446776

ul. Zamkowa 63/6
11-600 Węgorzewo

społecznemu;
10. rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
11. prowadzenie działalności szkoleniowej i
doradczej związanej z realizacją celów
statutowych;
12. ochrona środowiska i zasobów
naturalnych, edukacja ekologiczna;
13. przeciwdziałanie przemocy w
środowisku lokalnym, nietolerancji i
patologiom społecznym;
14. współpraca z organizacjami z terenu
krajów Unii Europejskiej.
1. Krzewienie wśród mieszkańców wsi
Radzieje i okolic troski o jej sprawy
współczesne i przyszły rozwój;
2. współdziałanie z samorządem i
organami administracji państwowej oraz
wspieranie ich działań;
3. opracowywanie koncepcji rozwoju wsi
Radzieje i okolic;
4. działanie na rzecz placówek pracujących
w Radziejach: Zespołu Szkół, OSP i
innych;
5. inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na
rzecz rozwoju wsi Radzieje i okolic;
6. podejmowanie działań służących
ochronie środowiska naturalnego;
7. organizowanie szkoleń, imprez
kulturalnych, rozrywkowych i
okolicznościowych;
8. wzbogacanie osobowości i integracja
mieszkańców wsi Radzieje i okolic;
9. działania na rzecz zwiększenia szans
życiowych mieszkańców wsi Radzieje i
okolic, zwłaszcza młodych ludzi;
10. promocja aktywnego trybu życia, sportu,
turystyki;
11. kształtowanie postaw odpowiedzialności
za wspólne przedsięwzięcia;
12. kreowanie i rozwój produktów
regionalnych;
13. działanie na rzecz promocji wsi Radzieje
i okolic;
14. prowadzenie działalności szkoleniowej i
doradczej związanej z realizacją celów
statutowych;
15. współpraca z organizacjami z terenu
krajów Unii Europejskiej;
16. promocja dziedzictwa kulturowego;
17. ochrona i podkreślenie walorów
przyrodniczych wsi.
1. Aktywizacja i integracja mieszkańców
powiatu węgorzewskiego i okolic, a
szczególnie osób starszych;
2. rozwój edukacyjny, kulturowy i
materialny mieszkańców powiatu
węgorzewskiego i okolic, a w
szczególności osób starszych;
3. promocja zdrowego stylu życia oraz
upowszechnianie sportu i rekreacji;
4. wspomaganie rozwoju potencjału

58

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Węgielsztyn

09.01.2013 r.
KRS – 446802

Węgielsztyn 52
11-600 Węgorzewo

59. Stulichańskie Stowarzyszenie
Wspierania Sportów Konnych i
Wodnych

Stulichy 18/1
11-600 Węgorzewo

01.03.2013 r.
KRS-451787

sektora pozarządowego;
5. ochrona dziedzictwa kulturowego i
ginących zawodów;
6. przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu;
7. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i
idei wolontariatu;
8. prowadzenie działalności szkoleniowej i
doradczej związanej z realizacją celów
statutowych oraz działalności
edukacyjnej;
9. ochrona środowiska i zasobów
naturalnych, edukacja ekologiczna;
10. przeciwdziałanie przemocy w
środowisku lokalnym, nietolerancji i
patologiom społecznym;
11. współpraca z organizacjami z terenu
krajów Unii Europejskiej.
1. Aktywizacja i integracja mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego,
a szczególnie mieszkańców wsi;
2. promocja wsi w Polsce i poza granicami
kraju;
3. rozwój edukacyjny, kulturowy i
materialny mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego, a w
szczególności dzieci i młodzieży;
4. promocja zdrowego stylu życia oraz
upowszechnianie sportu i rekreacji;
5. wspomaganie rozwoju potencjału
sektora pozarządowego;
6. ochrona dziedzictwa kulturowego i
ginących zawodów;
7. przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu;
8. rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
9. promocja idei wolontariatu;
10. podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
11. prowadzenie działalności szkoleniowej i
doradczej związanej z realizacją celów
statutowych;
12. ochrona środowiska i zasobów
naturalnych, edukacja ekologiczna;
13. przeciwdziałanie przemocy w
środowisku lokalnym, nietolerancji i
patologiom społecznym;
14. współpraca z organizacjami polskimi i
poza granicami kraju.
1. Aktywizacja i integracja mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego,
a szczególnie mieszkańców wsi;
2. promocja wsi, a szczególności sportów
konnych oraz wodnych;
3. rozwój edukacyjny, kulturowy
mieszkańców województwa warmińskomazurskiego, a w szczególności dzieci i
młodzieży;
4. promocja zdrowego stylu życia oraz

60. Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Zabrost Wielki.

07.03.2013 r.
KRS-451218

Zabrost Wielki 32
11-606 Budry

61. Stowarzyszenie Edukacyjne Jedynka

ul. Bema 12
11-600 Węgorzewo
62. Węgorzewskie Stowarzyszenie
Żołnierzy Wojska Polskiego

19.03.2013 r.
KRS-455138

07.08.2013 r.
KRS-466295

1. Integracja środowiska byłych i obecnych
żołnierzy Wojska Polskiego, ich rodzin oraz
sympatyków wojska.

27.08.2013 r.
KRS-474860

1. Aktywizacja i integracja lokalnego
społeczeństwa;
2. działania na rzecz rozwoju dzieci i
młodzieży oraz dorosłych, w tym działania
w zakresie krajoznawstwa oraz

ul. Bema 7
11-600 Węgorzewo
63. Stowarzyszenie Mazurski Zakątek

ul. Świerczewskiego 21/3
11-610 Pozezdrze

upowszechnianie sportu i rekreacji;
5. ochrona dziedzictwa kulturowego i
ginących zawodów;
6. przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu;
7. rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
8. prowadzenie działalności szkoleniowej i
doradczej związanej z realizacją celów
statutowych;
9. ochrona środowiska i zasobów
naturalnych, edukacja ekologiczna;
10. przeciwdziałanie przemocy w
środowisku lokalnym, nietolerancji i
patologiom społecznym;
11. współpraca z organizacjami z terenu
krajów Unii Europejskiej.
1. Wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju: społecznego,
kulturalnego i ekonomicznego wsi;
2. podtrzymywanie tradycji
narodowościowych i kulturowych oraz
przenikanie kultur polskiej, ukraińskiej i
niemieckiej w społeczeństwie wsi;
3. działania na rzecz sportu, edukacji i
aktywizacji dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów ze środowisk wiejskich;
4. inicjonowanie i wspieranie działań na
rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów społecznych oraz osób
niepełnosprawnych;
5. podejmowanie działań służących
rozwojowi przedsiębiorczości i
ekonomii społecznej;
6. podejmowanie działań na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu i na rzecz
zatrudnienia;
7. propagowanie i podejmowanie działań
na rzecz ekologii i ochrony środowiska
oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego;
8. działania wspierające rozwój turystyki i
obszarów wiejskich;
9. organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
10. inicjonowanie i prowadzenie
współpracy międzynarodowej.
1. Rozwój edukacyjny, kulturowy i
materialny mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego, a w szczególności
dzieci i młodzieży.

wypoczynku;
3. działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym: rozwój
przedsiębiorczości.
64. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska
Węgorzewo

ul. A. Mickiewicza 5/5
11-600 Węgorzewo

65. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Barwy Jesieni

ul. M. Konopnickiej 3
11-606 Budry

66. Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie
Mazury

Więcki 30/2
11-606 Budry
Zmiana siedziby stowarzyszenia:
Łękuk Mały 8
11-510 Wydminy

16.12.2013 r.
KRS-486748

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu w szczególności poprzez promowanie
piłki nożnej, w oparciu o udział własny
członków oraz pomoc organizacyjną i
Wykreślenie z
materialną instytucji;
KRS 22.02.2018r. 2. prowadzenie działalności sportowej wśród
młodzieży i mieszkańców gminy oraz
upowszechnianie aktywnego stylu życia i
czynnego wypoczynku;
3. poprzez sport przeciwdziałanie
patologiom społecznym;
4. promocja sportu i turystyki aktywnej oraz
rywalizacji sportowej wg zasad fair play;
5. propagowanie czynnego uprawiania
sportu jako sposobu na rozwój własnej
osobowości oraz prowadzenie działalności
edukacyjnej w tym zakresie;
6. organizacja zawodów i imprez
sportowych oraz imprez turystycznych;
7. organizacja imprez charytatywnych i
integracyjnych;
8. promocja gminy;
9. działalnie na rzecz ochrony środowiska
naturalnego;
10. promowanie idei Wolontariatu.
07.03.2014 r.
1. Aktywizacja i integracja mieszkańców
KRS-0000501137
Gminy Budry;
2. wspieranie i rozwijanie inicjatyw
społecznych mieszkańców;
3. rozwój edukacyjny, kulturowy i
materialny mieszkańców;
4. promocja zdrowego stylu życia, oraz
upowszechnianie sportu i rekreacji;
5. zachowanie i rozwój lokalnej
tożsamości, tradycji, obyczajów oraz
dóbr kultury i zabytków;
6. przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, przemocy w środowisku
lokalnym, nietolerancji i i9nnym
patologiom społecznym;
7. rozwój solidarności
międzypokoleniowej poprzez rozwijanie
różnorodnych form uczestnictwa
mieszkańców w działaniach lokalnych.
29.05.2014 r.
1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
KRS-384720
Obszaru Dzikie Mazury;
2. ochrona dziedzictwa kulturowohistorycznego Obszaru Dzikie Mazury;
3. rozwój zasobów społecznych i
ekonomicznych Obszaru Dzikie Mazury
głównie poprzez rozwój turystyki
zrównoważonej uwzględniającej realizację
pkt 1 i 2.

67. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSZ w
Węgorzewie „TECHNIK”

ul. Szpitalna 9
11-600 Węgorzewo

68. Stowarzyszenie Święcajty promocji i
rozwoju sołectwa Ogonki

ul. Giżycka 29/1
Ogonki
11-600 Węgorzewo

69. Stowarzyszenie Chór Ojczyzna

ul. Zamkowa 16
11-600 Węgorzewo

21.01.2015 r.
1. Organizowanie wycieczek, sympozjów,
KRS-0000534762
szkoleń dla młodzieży w celach
dydaktycznych;
2. pozyskiwanie środków na modernizację
i funkcjonowanie ZSZ;
3. dążenie do wszechstronnego rozwoju
młodzieży poprzez organizowanie i
prowadzenie zajęć dodatkowych, kół
zainteresowań, akcji społecznych i
profilaktycznych;
4. dążenie do kształtowania umiejętności
praktycznego wykorzystywania wiedzy,
wychowania w aspekcie moralnym,
etycznym i duchowym poprzez
organizowanie wyjazdów, szkoleń,
sympozjów;
5. stwarzanie warunków do
wszechstronnego rozwoju uczniów
zdolnych i ambitnych poprzez
fundowanie stypendiów, nagród,
uczestnictwa w wyjazdach krajowych i
zagranicznych;
6. rozwijanie pasji wśród młodzieży
poprzez organizowanie różnego rodzaju
konkursów o charakterze edukacyjnym,
profilaktycznym i wychowawczym;
7. podejmowanie współpracy z ośrodkami
krajowymi i zagranicznymi
stwarzającymi możliwości prowadzenia
innowacyjnych form edukacji;
8. promowanie edukacji zdrowotnej,
ekologicznej i działalności turystycznej
itp.
16.01.2015 r.
1. Wspieranie wszechstronnego i
KRS- 539165
zrównoważonego rozwoju społecznego,
kulturalnego i gospodarczego sołectwa
Ogonki, gminy Węgorzewo oraz gmin
sąsiednich;
2. reprezentowanie interesów społeczności
lokalnej;
3. mobilizowanie społeczności lokalnej do
brania aktywnego udziału w procesie
rozwoju lokalnego;
4 promocja sołectwa Ogonki, gminy
Węgorzewo oraz sąsiednich gmin;
5. upowszechnianie i rozwijane kultury
regionalnej;
6 promocja produktów lokalnych;
7. integracja społeczności lokalnej i
zacieśnianie więzi sąsiedzkich;
8. upowszechnianie i rozwój turystyki, w
szczególności żeglarstwa i kultury
żeglarskiej;
9. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i
utrzymania infrastruktury turystycznej.
10.12.2015 r.
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i
KRS-0000585632 kulturalnej zwłaszcza w zakresie
kształtowania i upowszechniania kultury
muzycznej, sztuki i tradycji polskiej;
2. pobudzanie zainteresowania muzyką
chóralną;

3. upowszechnianie wśród społeczeństwa
wartościowych artystycznie utworów
polskiej i obcej muzyki chóralnej oraz
polskich pieśni patriotycznych i sakralnych;
4. prowadzenie działalności wspomagającej
rozwój kulturalny wspólnot i społeczności
lokalnych oraz promocja Węgorzewa,
powiatu węgorzewskiego i województwa
warmińsko – mazurskiego;
5. podtrzymywanie tradycji oraz rozwój
świadomości narodowej kulturowej w kraju
i wśród polonii i polaków za granicą;
6. działania na rzecz muzycznej i kulturalnej
integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami różnych narodowości;
7. inicjonowanie i wspieranie przedsięwzięć
edukacyjno-kulturalnych promujących
dorobek artystyczny, a także rozwijających
aktywność muzyczną członków Chóru
Ojczyzna, zwanego dalej „CHÓREM”.
70. Wojskowe Stowarzyszenie
30.12.2015 r.
1. Wspieranie i rozwój działalności
Społeczno-Kulturalne WĘGORAPA KRS-0000581963 kulturalnej w środowisku wojskowym;
2. wspieranie i rozwój aktywności
ul. Gen. J. Bema 7
społecznej w środowisku wojskowym, ze
11-600 Węgorzewo
szczególnym uwzględnieniem edukacji
historycznej, ekologicznej;
3. dbałość o pozytywny wizerunek 11
Mazurskiego Pułku Artylerii i jego
poprzedników w środowisku żołnierzy i
społeczeństwa Ziemi Węgorzewskiej;
4. pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji
11 Mazurskiego Pułku Artylerii;
5. integracja środowisk kombatanckich,
stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji
młodzieżowych wokół 11 Mazurskiego
Pułku Artylerii;
6. upowszechnianie wiedzy obronnej wśród
młodego pokolenia;
7. promowanie prozdrowotnych,
społecznych, edukacyjnych i
wychowawczych wartości sportu i turystyki;
8. promowanie aktywnych form
uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta,
regionu, kraju;
9. promocja obronności i regionu.
71. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort 22.01.2016r.
1. Aktywizowanie i integrowanie
KRS-595121
środowiska lokalnego;
Trygort 106/1
2. budowanie świadomości obywatelskiej;
11-600 Węgorzewo
3. promowanie regionu Mazur i jego
mieszkańców;
Postanowieniem Sądu
4. pozyskiwanie funduszy w kraju i za
Rejonowego w Olsztynie z dnia
granicą, na działalność statutową
25.08.2020 r. zmieniono nazwę
stowarzyszenia;
5. działania mające na celu promowanie
Stowarzyszenie Trygort nad
walorów turystycznych miejscowości
Mamrami
Trygort;
6. wspieranie rozwoju kulturalnego i
oświatowego;
7. rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjnosportowej;

72. Stowarzyszenie Naturalne
KULTURA

ul. Gen. J. Bema 14
11-600 Węgorzewo

19.09.2016 r.
KRS-627689

8. organizacja imprez kulturalnych, wystaw,
konkursów, festynów;
9. działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku mieszkańców;
10. organizowanie obozów, wycieczek,
kolonii, rajdów turystycznych i
krajoznawczych;
11. inicjonowanie i wspieranie działań na
rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów społecznych;
12. podejmowanie działań służących
rozwojowi przedsiębiorczości;
13. prowadzenie współpracy z organami
administracji państwowej oraz
organizacjami pozarządowymi;
14. tworzenie, zachowanie i ochrona
walorów kulturowych i przyrodniczych
terenów wiejskich;
15. działania na rzecz poprawy estetyki i
wizerunku miejscowości Trygort;
16. podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska, ekologii i produkcji zdrowej
żywności;
17. prowadzenie działalności promocyjnej i
informacyjnej związanej z pracą
stowarzyszenia za pośrednictwem
dostępnych mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem prasy lokalnej i internetu;
18. podejmowanie inicjatyw w zakresie
działalności charytatywnej i
dobroczynności;
19. podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów i innych
przedsięwzięć związanych z realizacją celów
stowarzyszenia;
20. działalność na rzecz rozwoju sektora
rybołówstwa i akwakultury.
1. Aktywny udział oraz organizacja imprez
kulturalnych, oświatowych i sportowych
oraz integracyjnych;
2. inicjonowanie i organizowanie
różnorodnych form życia kulturalnego;
3. prowadzenie działalności kulturalnej i
oświatowej, w tym edukacja kulturalna
dzieci, młodzieży, dorosłych i osób
starszych;
4. wspieranie klubów i świetlic wiejskich
oraz współpraca ze środowiskiem wiejskim;
5. propagowanie, inicjonowanie i wspieranie
wszelkich zjawisk i przedsięwzięć
kulturalnych związanych z muzyką,
plastyką, teatrem i tańcem oraz
infrastruktura sceniczną;
6. popularyzacja stylów i odmian muzyki;
7. wspieranie młodych talentów oraz
lokalnych artystów;
8. kształtowanie i rozwijanie talentu u
dzieci, młodzieży i dorosłych;
9. popularyzacja tańca wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych;
10. uprawianie sztuki chóralnej oraz

propagowanie jej w kraju i za granicą.
73. STOWARZYSZENIE KAL

Kal 17
11-600 Węgorzewo

24.10.2017 r.
1. Aktywizowanie i integrowanie
KRS-0000699324 środowiska lokalnego;
2. budowanie świadomości obywatelskiej;
3. promowanie miejscowości Kal i jego
mieszkańców;
4. wspieranie rozwoju kulturalnego i
oświatowego;
5. rozbudowa bazy kulturalno – rekreacyjno
– sportowej;
6 organizacja imprez kulturalnych, wystaw,
konkursów, festynów;
7. działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku mieszkańców;
8. organizowanie obozów, wycieczek,
kolonii, rajdów turystycznych i
krajoznawczych;
9. inicjonowanie i wspieranie działań na
rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów społecznych;
10. podejmowanie działań służących
rozwojowi przedsiębiorczości;
11. prowadzenie współpracy z organami
administracji państwowej oraz
organizacjami pozarządowymi;
12. tworzenie, zachowanie i ochrona
walorów kulturowych i przyrodniczych
terenów wiejskich;
13. działania na rzecz poprawy estetyki i
wizerunku miejscowości Kal;
14. podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska, ekologii i produkcji zdrowej
żywności;
15. prowadzenie działalności promocyjnej i
informacyjnej, związanej z pracą
stowarzyszenia za pośrednictwem
dostępnych mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem prasy lokalnej i internetu;
16. podejmowanie inicjatyw w zakresie
działalności charytatywnej i
dobroczynności;
17. aktywacja ludzi starszych, integracja
międzypokoleniowa;
18. poprawa standardu życia społeczności
wiejskiej;
19. podtrzymywanie tradycji narodowej w
tym regionalnej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
20. promocja i organizacja wolontariatu;
21. organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
22. podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją celów
stowarzyszenia.

74. Stowarzyszenie Przystanek Stręgielek 7.12.2018 r.
KRS-761121
Stręgielek 55

11-610 Pozezdrze

75. Stowarzyszenie Pomagam Bo Lubię

ul. 11 Listopada 17/1
11-600 Węgorzewo

1. Aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego, w tym mniejszości
narodowych;
2. budowanie świadomości obywatelskiej;
3. promowanie wsi, gminy, regionu oraz
wspieranie inicjatyw lokalnych w celu
zintegrowania mieszkańców o różnej
przynależności kulturowej;
4. inicjonowanie i szerzenie działalności
kulturowej z uwzględnieniem tradycji
regionu oraz ochrona dziedzictwa
kulturowego i tradycji;
5. działalność na rzecz zachowania historii o
regionie, w tym pozyskiwanie i
eksponowanie pamiątek historycznych po
byłych mieszkańcach wsi;
6. tworzenie, zachowanie i ochrona walorów
kulturowych i przyrodniczych terenów
wiejskich;
7. organizowanie i prowadzenia działań na
rzecz rozwoju infrastruktury wsi, w tym
rozbudowa bazy kulturalno – rekreacyjno –
sportowej;
8. organizacja imprez kulturalnych, wystaw,
konkursów, festynów, teatrów amatorskich;
9. działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku mieszkańców, w
tym organizowanie obozów, wycieczek,
kolonii, rajdów turystycznych i
krajoznawczych;
10. inicjonowanie i wspieranie działań na
rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów społecznych;
11. działalność na rzecz osób w trudnej
sytuacji życiowej w tym zagrożonych
bezrobociem lub wykluczeniem
społecznym;
12. podejmowanie działań służących
rozwojowi przedsiębiorczości;
13. działalność na rzecz rozwoju, poprawy
estetyki wizerunku wsi, okolicy;
14. podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska, ekologii lub produkcji zdrowej
żywności;
15. ochrona zdrowia, w tym promocja
zdrowej żywności, lokalnych wyrobów,
rękodzieła oraz zdrowego stylu życia;
16. prowadzenie działalności promocyjnej i
informacyjnej związanej z pracą
stowarzyszenia za pośrednictwem
dostępnych mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem prasy lokalnej i internetu;
17. podejmowanie inicjatyw w zakresie
działalności charytatywnej i
dobroczynności;
18. promocja i organizacja wolontariatu.

17.12.2018 r.
1. Wspieranie osób znajdujących się w
KRS-0000755601 trudnej sytuacji życiowej;
2. działania na rzecz wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdującej

76. Węgorzewskie Stowarzyszenie
Hobbystów Kolejowych

ul. Stefana Jaracza 4/6
11-600 Węgorzewo

się w trudnej sytuacji życiowej;
3. inicjonowanie i wspieranie działań na
rzecz profilaktyki rozwiązywania
problemów społecznych;
4. podejmowanie inicjatyw w zakresie
działalności charytatywnej i
dobroczynności;
5. poprawa standardu życia społeczności
lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych;
6. organizacja imprez kulturalnych,
oświatowych i sportowo – rekreacyjnych
oraz integracyjnych;
7. prowadzenie działalności kulturalnej i
oświatowej, w tym edukacja kulturalna
dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób
starszych;
8. wspieranie osób o szczególnych
uzdolnieniach artystycznych;
9. działania na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
10. działania na rzecz upowszechniania o
ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
11.działania na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
12. aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego;
13. wspieranie rozwoju kulturalnego i
oświatowego;
14. działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku, w tym dzieci i
młodzieży;
15. podejmowanie działań służących
rozwojowi przedsiębiorczości;
16. prowadzenie współpracy z organami
administracji państwowej oraz
organizacjami pozarządowymi;
17. podtrzymywanie tradycji narodowej w
tym regionalnej;
18. pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
19. promocja i organizacja wolontariatu;
20. podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją celów
stowarzyszenia.
19.12.2018 r.
1. Popularyzowanie wiedzy o kolejnictwie;
KRS-0000759922 2. pielęgnowanie tradycji polskiego
kolejnictwa oraz polskiego przemysłu
związanego z kolejnictwem;
3. badanie historii i literatury, śledzenie oraz
popularyzowanie myśli technicznych oraz
rozwoju środków kolei zabytkowych;
4. zachowanie i utrzymanie zabytków
polskiego kolejnictwa;
5. popieranie działalności naukowej,
naukowo – technicznej, wydawniczej

77. Stowarzyszenie OTOCZAKI

ul. Jasna 21/2
11-600 Węgorzewo

poświęconej tematyce kolejowej oraz
prowadzenie takiej działalności we własnym
zakresie;
6. rozwijanie zainteresowań w
społeczeństwie a zwłaszcza młodzieży
szkolnej i akademickiej na temat historii i
rozwoju kolei;
7. zachowanie i uruchomienie zabytkowych
kolei, wraz z odtworzeniem historycznych
linii kolejowych;
8. organizacja imprez kulturalnych,
oświatowych i sportowo – rekreacyjnych, w
szczególności związanych z historią
komunikacji kolejowej;
9. prowadzenie działalności kulturalnej i
oświatowej, w tym edukacja kulturalna
dzieci, młodzieży, dorosłych i osób
starszych;
10. aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego;
11. działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku, w tym dzieci i
młodzieży;
12. podejmowanie działań służących
rozwojowi przedsiębiorczości;
13. prowadzenie współpracy z organami
administracji państwowej oraz
organizacjami pozarządowymi;
14. podtrzymywanie tradycji narodowej w
tym regionalnej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
15. promowanie walorów kulturalno –
oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych
obszaru swojego działania;
16. promocja i organizacja wolontariatu, w
szczególności związanego z kolejnictwem;
17. podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją celów
stowarzyszenia.
28.02.2019 r.
1. Aktywizowanie i integrowanie
KRS-0000774269 środowiska lokalnego, w szczególności osób
starszych, niepełnosprawnych, dzieci i
młodzieży;
2. rozwijanie różnorodnych form życia
kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i
wypoczynku ludzi starszych, młodzieży,
dzieci i osób niepełnosprawnych oraz
rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym
zakresie;
3. organizowanie działań, które sprzyjać
będą zachowaniu zdrowia i sprawności
fizycznej oraz promocja zdrowego stylu
życia;
4. organizowanie wypoczynku oraz
wydarzeń rekreacyjnych i kulturalno –
oświatowych zgodnych z zainteresowaniami
członków tj. konkursów, wystaw, wycieczek
do teatrów, kin, na koncerty, wieczorów
literacko – muzycznych, spacerów,

78. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Między 10.06.2019 r.
KRS-788526
Brzegami

Pniewo 8/1
11-600 Węgorzewo

wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
wczasów i innych form rekreacji i
wypoczynku;
5. rozwijanie zainteresowań i potrzeb
kulturalnych poprzez organizowanie
odczytów, pogadanek, zespołów
amatorskich i kółek zainteresowań oraz
konkursów i konferencji;
6. tworzenie warunków ułatwiających
integrację z dziećmi, młodzieżą i osobami
niepełnosprawnymi;
7. podejmowanie i rozwijanie społecznych
inicjatyw na rzecz osób starszych i osób
niepełnosprawnych;
8. pobudzanie aktywności i udziału w życiu
publicznym, kulturalnym ludzi starszych,
samotnych, niepełnosprawnych oraz dzieci i
młodzieży;
9. podejmowanie inicjatyw w zakresie
działalności charytatywnej i
dobroczynności;
10. promocja i organizacja wolontariatu;
11. przeciwdziałanie patologiom, złym
nawykom – edukacja i promocja w kierunku
bezpieczeństwa porządku publicznego oraz
zdrowego stylu życia;
12. działalność na rzecz osób w trudnej
sytuacji życiowej, w tym zagrożonych
bezrobociem lub wykluczeniem
społecznym;
13. podtrzymywanie tradycji narodowej, w
tym regionalnej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
14. działalność szkoleniowo – edukacyjna w
celu poznania kultur i języków innych
krajów.
1. Promowanie wsi, gminy, regionu oraz
wspieranie inicjatyw lokalnych w celu
zintegrowania mieszkańców o różnej
przynależności kulturowej;
2. tworzenie, zachowanie, ochrona i
rewitalizacja walorów kulturowych i
przyrodniczych terenów wiejskich;
3. organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury wsi, w tym
rozbudowa bazy kulturalno – rekreacyjno –
sportowej;
4. podtrzymywanie tradycji narodowej w
tym regionalnej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej oraz promocja
rzeczpospolitej polskiej poza granicami
kraju;
5. działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku mieszkańców, w
tym organizowanie obozów, wycieczek,
kolonii, rajdów turystycznych i
krajoznawczych;
6. działalność na rzecz zachowania historii o
regionie, w tym pozyskiwanie i

79. Stowarzyszenie Kreatywne Mazury

ul. Śródmiejska 5A/23
11-600 Węgorzewo

eksponowanie pamiątek historycznych po
byłych mieszkańcach wsi;
7. działalność na rzecz rozwoju, poprawy
estetyki, wizerunku wsi, okolicy, regionu
oraz poprawa standardu życia społeczności
wiejskiej;
8. podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska ekologii lub produkcji zdrowej
żywności;
9. ochrona zdrowia, w tym promocja
zdrowej żywności, lokalnych wyrobów,
rękodzieła oraz zdrowego stylu życia;
10. aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego, w tym mniejszości
narodowych;
11. pobudzenie aktywności i udziału w życiu
publicznym, kulturalnym ludzi starszych,
samotnych, niepełnosprawnych oraz dzieci i
młodzieży – działania wielopokoleniowe i
wielokulturowe;
12. działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
13. integracja europejska oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
14. działalność na rzecz kombatantów, osób
represjonowanych oraz weteranów;
15. działalność na rzecz osób w trudnej
sytuacji życiowej, w tym zagrożonych
bezrobociem lub wykluczeniem
społecznym, w tym aktywizacja zawodowa
tych osób.
08.01.2020 r.
1. Inicjonowanie i promocja wydarzeń
KRS-0000822086 artystycznych w kraju i zagranicą;
2. podejmowanie działań artystycznych,
badawczych dotyczących zjawisk
zaliczanych do praktyk teatralnych;
3. inicjonowanie spotkań twórców
profesjonalnych i amatorów w ramach
wspólnych poszukiwań teatralnych i
filmowych;
4 propagowanie edukacyjnych i
terapeutycznych możliwości teatru i
wykorzystywanie ich w pracy z osobami
spoza środowiska teatralnego, w tym z
młodzieżą, dziećmi, osobami starszymi;
5. podtrzymywanie tradycji narodowej w
tym regionalnej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej oraz promocja
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
kraju;
6. działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku, w tym
organizowanie obozów, wycieczek, kolonii,
rajdów turystycznych i krajoznawczych, w
tym o tematyce teatralno-artystycznej;
7. aktywizowanie i integrowanie środowiska
lokalnego, w tym mniejszości narodowych;
8. pobudzenie aktywności i udziału w życiu

80. Węgorzewskie Stowarzyszenie
Strzeleckie „PARASOL”

ul. Gen. Józefa Bema 11/2
11-600 Węgorzewo

publicznym, artystycznym, kulturalnym
ludzi starszych, samotnych,
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży
– działania wielopokoleniowe i
wielokulturowe;
9. podejmowanie działań na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn;
10. integracja europejska oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
11. podejmowanie działań służących
rozwojowi przedsiębiorczości;
12. podejmowanie inicjatyw w zakresie
działalności charytatywnej i
dobroczynności;
13. promocja i organizacja wolontariatu;
14. działalność na rzecz nauki, edukacji,
oświaty i wychowania;
15. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych;
16. podejmowanie działań na rzecz
upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój
demokracji;
17. podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją celów
Stowarzyszenia.
15.01.2020 r.
1. Zrzeszanie osób uprawiających
KRS-0000823430 strzelectwo sportowe z broni palnej,
cięciwowej (kusze, łuki);
2. zrzeszanie osób kolekcjonujących broń
palną historyczną;
3. rozwijanie działalności promującej
strzelectwo sportowe;
4. upowszechnianie strzelectwa sportowego
wśród wszystkich środowisk oraz grup
wiekowych, a w szczególności wśród dzieci
i młodzieży;
5. szerzenie i popularyzacja wiedzy na temat
strzelectwa sportowego z broni palnej oraz z
broni cięciwowej;
6. działania na rzecz doskonalenia
umiejętności strzeleckich członków
Stowarzyszenia;
7. popularyzacja sportów strzeleckich;
8. popularyzacja pozytywnego wizerunku
strzelectwa jako dziedziny sportu;
9. popularyzacja pozytywnego wizerunku
posiadaczy i miłośników broni palnej;
10. popularyzacja wiedzy o historii broni
palnej poprzez wspieranie jej
kolekcjonowania i organizowanie imprez o
charakterze kolekcjonerskim;
11. kontynuacja tradycji strzeleckich
poprzez organizowanie rekonstrukcji
historycznych z wykorzystaniem broni
palnej;
12. gromadzenie i eksponowanie muzealiów
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militarno-historycznych;
13. popularyzacja strzelectwa jako dziedziny
wiedzy i zespołu umiejętności mających
wpływ na bezpieczeństwo publiczne;
14. popularyzacja strzelectwa jako formy
rekreacji;
15.popularyzacja i rozwój sportów
obronnych, pożądanych w społeczeństwie ze
względu na obronność państwa;
16. popularyzacja i propagowanie innych
form aktywności sportowej, zdrowotnej i
prospołecznej.
03.03.2020 r.
1. Wspomagania rozwoju wspólnot i
KRS-0000830616 społeczności lokalnych;
2. podejmowanie działań na rzecz
podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
3. ochrony i promocji zdrowia;
4. działalności na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
5. wspieranie osób znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej;
6. działania na rzecz wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży
znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej;
7. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych;
8. podejmowanie inicjatyw w zakresie
działalności charytatywnej i
dobroczynności;
9. poprawa standardu życia społeczności
lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych;
10. organizacja imprez kulturalnych,
oświatowych i sportowo – rekreacyjnych
oraz integracyjnych;
11. działania na rzecz upowszechniania i
ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
12. podejmowanie działań służących
rozwojowi i przedsiębiorczości;
13. prowadzenie współpracy z organami
administracji państwowej oraz
organizacjami pozarządowymi;
14. podtrzymywanie tradycji narodowej w
tym regionalnej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
15. promocja i organizacja wolontariatu;
16. podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją celów
Stowarzyszenia.
04.05.2020 r.
1. Działalność wspomagająca rozwój
KRS-0000839286 wspólnot i społeczności lokalnych przez
działanie na rzecz rozwoju dzieci i
młodzieży z terenów wiejskich;
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2. nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i
wychowania;
3. wspomaganie szkoły, przedszkola, w
poprawieniu warunków lokalowych i w
pozyskiwaniu sprzętu i pomocy
dydaktycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem Szkoły Podstawowej im.
Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu;
4. tworzenie sprzyjającego klimatu pracy
Szkoły Podstawowej im. Jadwigi
Tressenberg w Pozezdrzu poprzez działania
promujące innowacyjne akcje edukacyjne,
kulturalne i sportowe na terenie szkoły i
poza nią;
5. współdziałanie z instytucjami
wspierającymi działalność Szkoły
Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w
Pozezdrzu we wszystkich płaszczyznach jej
pracy;
6. ochrona i promocja zdrowia oraz
profilaktyka zdrowotna;
7. działania na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej ze szczególnym
uwzględnieniem Szkoły Podstawowej im.
Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu;
8. wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej, propagowanie modelu aktywnego
stylu życia i czynnego wypoczynku wśród
dzieci i młodzieży;
9. propagowanie kultury wolnego czasu
dzieci i młodzieży;
10. inicjonowanie, wspieranie i pomoc w
działaniach mających na celu integrację oraz
rozwój społeczny i kulturalny dzieci i
młodzieży;
11. ulepszanie, rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla dzieci i młodzieży
wiejskiej, w tym rekreacji oraz powiązanej
infrastruktury;
12. rozwój infrastruktury wiejskiej, poprzez
budowę plenerowych stref aktywności,
skierowanych do dzieci i młodzieży;
13. tworzenie dzieciom i młodzieży
wiejskiej, warunków do rozwoju
społecznego i rozwijania zainteresowań;
14. profilaktyka uzależnień i patologii
społecznych wśród dzieci i młodzieży;
15. upowszechnianie idei wolontariatu.
13.07.2020 r.
1. Promowanie wsi, gminy, regionu oraz
KRS-0000849696 wspieranie inicjatyw lokalnych w celu
zintegrowania mieszkańców o różnej
przynależności kulturowej;
2. tworzenie, zachowanie, ochrona i
rewitalizacja walorów kulturowych i
przyrodniczych terenów wiejskich;
3. organizowanie i prowadzenie działań na
rzecz rozwoju infrastruktury wsi, w tym
rozbudowa bazy kulturalno – rekreacyjno –
sportowej;
4. podtrzymywanie tradycji narodowej w

tym regionalnej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej oraz promocja
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
kraju;
5. działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku mieszkańców, w
tym organizowanie obozów, wycieczek,
kolonii, rajdów turystycznych i
krajoznawczych;
6. działalność na rzecz zachowania historii
Polski a w szczególności regionu, w tym
pozyskiwanie i eksponowanie pamiątek
historycznych po byłych mieszkańcach wsi;
7. działalność na rzecz rozwoju, poprawy
estetyki, wizerunku wsi, okolicy, regionu
oraz poprawa standardu życia społeczności
wiejskiej;
8. podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska, ekologii lub produkcji zdrowej
żywności;
9. ochrona zdrowia, w tym promocja
zdrowej żywności, lokalnych wyrobów,
rękodzieła oraz zdrowego stylu życia;
10. aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego, w tym mniejszości
narodowych;
11. pobudzenie aktywności i udziału w życiu
publicznym, kulturalnym ludzi starszych,
samotnych, niepełnosprawnych oraz dzieci i
młodzieży – działania wielopokoleniowe i
wielokulturowe;
12. działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
13. działalność na rzecz kombatantów, osób
represjonowanych oraz weteranów;
14. działalność na rzecz osób w trudnej
sytuacji życiowej, w tym zagrożonych
bezrobociem lub wykluczeniem
społecznym, oraz inicjonowanie i wspieranie
działań na rzecz profilaktyki i
rozwiązywania problemów społecznych;
15. podejmowanie działań służących
rozwojowi przedsiębiorczości oraz
wspomagającej rozwój techniki,
wynalazczości i innowacyjności a także
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
16. podejmowanie inicjatyw w zakresie
działalności charytatywnej i
dobroczynności;
17. promocja i organizacja wolontariatu;
18. działalność na rzecz nauki, edukacji,
oświaty i wychowania;
19. przeciwdziałanie patologiom, złym
nawykom – edukacja i promocja zdrowego
trybu życia;
20. budowanie świadomości obywatelskiej,
upowszechnianie i działalność w zakresie
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ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
21. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa;
22. działalność na rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
23. pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz
promocja Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami kraju;
24 podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją celów
Stowarzyszenia.
07.09.2020 r.
1. Poprawa losu bezdomnych zwierząt, a w
KRS-0000856040 szczególności kotów, na terenie miasta i
gminy Węgorzewo;
2. współpraca z władzami gminy i miasta
Węgorzewo oraz podległymi im służbami w
zakresie opracowania optymalnych
rozwiązań organizacyjnych i jak
najdoskonalszej realizacji aktów prawnych
dotyczących ochrony zwierząt;
3. współpraca z innymi instytucjami i
organizacjami realizującymi podobne cele, a
także z lokalnymi instytucjami i
organizacjami;
4. współpraca i instytucjami oświatowo –
wychowawczymi w zakresie wychowania
dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego
stosunku do zwierząt;
5. organizowanie i prowadzenie akcji
informacyjnych i edukacyjnych,
mobilizowanie opinii publicznej do obrony
praw zwierząt oraz konsolidowanie
społeczności lokalnej wokół różnorodnych
humanitarnych działań;
6. organizowanie zbiórek publicznych z
przeznaczeniem na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia;
7. tworzenie i prowadzenie programów i
placówek udzielających zwierzętom pomocy
oraz pomagających w ich adopcji;
8. sprzedaż przedmiotów pochodzących z
darowizn;
9. organizowanie imprez połączonych ze
sprzedażą biletów;
10. prowadzenie działalności wydawniczej;
11. świadczenie usług opiekuńczych
powierzonym zwierzętom domowym.

