WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
działających na terenie miasta Kolno

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

Tel/fax

Cel / formy działania

1.

Polski Związek Niewidomych
Koło w Kolnie

ul. Księcia Janusza 3
18-500 Kolno

tel. kontakt.
Organizowanie pomocy i rehabilitacji dla osób
(086) 278-31-61 ze schorzeniami wzroku.

2.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejsko - Gminne w Kolnie

ul. Księcia Janusza 46/5
18-500 Kolno

(086) 278-28-24 Kształtowanie pozytywnych postaw w działaniu dla
dobra Ojczyzny, otaczanie opieka członków Związku,
wdów oraz wdowców, działania na rzecz otaczania
opieką miejsc pamięci narodowej, umacnianie
solidarności kombatantów w kraju i za granicą.

3.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Koło Terenowe w Kolnie

ul. Kolejowa 4
18-500 Kolno
( w bud. ZGKiM )

tel. kontakt.
Zapomogi dla rodzin kombatanckich, odznaczenia
(086) 278-22-84 członków Związku, udział w uroczystościach
okolicznościowych.

4.

Związek Sybiraków
Koło Terenowe w Kolnie

ul. Konstytucji 3 Maja 35 a (086) 278-23-45 Wydawanie legitymacji związkowych dla członków
18-500 Kolno
związku, pomoc i opieka nad wdowami po członkach
związku, organizowanie spotkań, udział w
uroczystościach okolicznościowych.
Zasięg działania – gminy: Kolno, Grabowo, Stawiski,
Mały Płock.

5.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Koło w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 5
18-500 Kolno

6.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 5
18-500 Kolno

tel. kontakt.
Poprawa warunków socjalno bytowych, pomoc w
(086) 278-25-13 organizowaniu wyjazdów do sanatorium, organizacja
życia kulturalnego: spotkania, wycieczki, wyjścia w
plener.
Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska
wiejskiego poprzez: upowszechnianie i rozwijanie
rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form

aktywnego wypoczynku, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci , młodzieży i niepełnosprawnych
jak również tworzenie warunków w tym zakresie.
7.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej
przy SP Nr 1 w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 22
18-500 Kolno

Wszelkie dopuszczone prawem działania wspomagające
Szkołę Podstawową Nr 1 im.
T. Kościuszki w Kolnie w zakresie:
 budowy sali gimnastycznej z zapleczem
socjalnym,
 organizowania zajęć pozalekcyjnych,
działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,
 działalności profilaktyczno-wychowawczej w
szkole.
Promocja działań szkoły w środowisku lokalnym, w
kraju i za granicą.

8.

Kolneński Klub Sportowy „Orzeł” w Kolnie

ul. Marii Konopnickiej 4
18-500 Kolno

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w
celu:
 zapewnienia młodzieży możliwości udziału w
sporcie kwalifikowanym,
 kształtowanie u członków klubu wysokich
wartości moralnych i fizycznych,
 zapewnia ogółowi społeczeństwa przeżyć i
widowisk sportowych o wysokich walorach
estetycznych stanowiących wartościową formę
wypoczynku i integracji.

9.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kolnie

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Wojska Polskiego 22
18-500 Kolno

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży.

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Szkolna 8
18-500 Kolno

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży.

10. Uczniowski Klub Sportowy „Rekord”

11. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”

Gimnazjum w Kolnie
ul. Marii Dąbrowskiej 4
18-500Kolno

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży.

12. Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”

Gimnazjum w Kolnie
ul. Marii Dąbrowskiej 4
18-500 Kolno

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w
środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, integrowanie
środowisk uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie swego działania.

13. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Wojska Polskiego 22
18-500 Kolno

14. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
Karate Tradycyjnego Fudokan „DRAGON”

ul. Konstytucji 3 Maja 32
18-500 Kolno

Angażowanie uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności itp., organizowanie
działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych.

15. Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na
terenie działania Zrzeszenia, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

16. Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Promocji
Powiatu Kolneńskiego

ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

Promocja regionu poprzez :
 współpracę z ogólnopolskimi mediami, w celu
publikacji o mieście Kolno i powiecie
kolneńskim,
 promowanie inicjatyw związanych z rozwojem
lokalnych mediów,
 organizowanie imprez kulturalnych,
 współpraca z organizacjami samorządowymi w
inicjatywach służących założeniom
stowarzyszenia.

(086) 278-21-24 Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w
środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, integrowanie
środowisk uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie swego działania.

17. Kolneńskie Towarzystwo Gospodarcze w Kolnie

ul. Konstytucji 3 Maja 19
18-500 Kolno

Rozwijanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
upowszechnianie etyki pracy i zysku, minimalizowanie
bezrobocia, działanie na rzecz tworzenia infrastruktury
gospodarczej niezbędnej dla funkcjonowania rynku,
popularyzowanie tradycji rzemiosła, handlu i usług oraz
szerzenia idei przedsiębiorczości.

18. Towarzystwo „Jan z Kolna”
ul. Marii Konopnickiej 4
18-500 Kolno

(086) 278-22-21

 pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla
zapewnienia wszechstronnego i wielokierunkowego
rozwoju Kolna i regionu,
 pielęgnowanie tradycji i historii Kolna oraz jego
walorów przyrodniczych,
 ochrona wartości kulturowych, przyrodniczych i
krajobrazowych na obszarze Kolna i regionu,
 działalność naukowa, oświatowa, kulturalna,
turystyczno-krajoznawcza.

19. Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina”
ul. Wojska Polskiego 8
18-500 Kolno

(086) 278-48-20

 stworzenie interdyscyplinarnej zintegrowanej
społecznie organizacji niosącej pomoc rodzinie,
 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej,
 podejmowanie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
 inicjowanie działań w kierunku rozwiązań
prorodzinnych w sferze społecznej, gospodarczej,
zdrowotnej,

 prowadzenie działań profilaktycznych i
przeciwdziałanie patologiom społecznym.

20. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko „Rekord” w Kolnie
21. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka z Komendą Hufca
w Kolnie

22. Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Parafialny Zespół Caritas
przy Parafii Chrystusa Króla Wszechświata
w Kolnie

ul. Marii Konopnickiej 4
18-500 Kolno

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju
człowieka, do nawiązywania więzi międzyludzkich,
upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody,
przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację,
kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

