
W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach prowadzona jest ewidencja stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Siemiatyckiego. 

Wykaz jest jawny (każdy ma prawo wglądu). Dostępny jest w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego 

w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3, pok. 120 (I piętro), tel. (85) 65 66 578. 

Starosta Siemiatycki sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Siemiatyckiego na podstawie 

art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Siemiatyckiego 

w zakresie działalności prowadzonej na terenie powiatu na mocy art. 15a ustawy o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491). 

STOWARZYSZENIA O RÓŻNYM CHARAKTERZE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCE SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU 

SIEMIATYCKIEGO, ZAREJESTROWANE W KRS, działające na podst. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) 

Lp. Nazwa 

stowarzyszenia 

Data rej.  

w KRS 

Numer KRS Adres kontaktowy Prezes   Zakres działania 

1 Siemiatyckie 

Stowarzyszenie 

Abstynentów „Ignis” 

16.09.2002 0000130929 ul. 11 Listopada 44   

17-300 Siemiatycze 

Waldemar 

Bartoszuk 

– działanie w społeczeństwie na rzecz 

powszechnej trzeźwości 

– praca wśród osób uzależnionych oraz członków 

ich rodzin w celu uzyskania abstynencji i 

trzeźwości 

– rozwijanie wśród swoich członków 

odpowiedzialnej abstynencji i trzeźwości 

2 Polskie Towarzystwo 

Walki z Kalectwem 

Oddział Terenowy w 

Siemiatyczach 

03.01.2003 0000144620 ul. Kościuszki 43 

17-300 Siemiatycze 

Joanna 

Czapska 

– wspieranie organizacyjne,  finansowe, rzeczowe 

działalności zespołu szkół specjalnych w 

Siemiatyczach w zakresie: 

* działalności statutowej placówki 

* rozbudowy budynku szkoły 

*organizacji opieki, rewalidacji, terapii, zajęć 

pozalekcyjnych i innych organizowanych przez szkołę 

dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 

szkolnym z terenu powiatu siemiatyckiego   

3 Klub Literacki 

 

11.03.2002 0000094846 ul. Górna 23 A 

17-300 Siemiatycze 

Józef Dołoto – prowadzenie poradnictwa  w doborze poezji do 

imprez literackich i spotkań z młodzieżą 

– organizowanie spotkań literackich i autorskich 

– dbałość o poziom pisanej twórczości przede 

wszystkim młodzieżowej 

– udzielanie pomocy piszącym członkom klubu 

poprzez warsztaty literackie przy współpracy 



            z nauczycielami - polonistami 

– upowszechnianie wiedzy o swoim regionie 

poprzez poezję, literaturę i muzykę 

– współdziałanie z władzami gminnymi, 

instytucjami, szkołami, innymi placówkami 

zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia 

– upowszechnianie poezji regionalnej – 

amatorskiej wydawnictwa: kwartalnik pn. 

„Ścieżki literackie” oraz tomiki poezji 

– pielęgnowanie swoich tradycji regionalnych 

poprzez organizowanie imprez wyjazdowych 

– organizowanie życia koleżeńskiego członków 

stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez 

kulturalnych i literackich 

4 Nadbużański Klub 

Motorowy 

29.07.2002 0000125087 ul. Kościuszki 11   

17-300 Siemiatycze 

Aleksander 

Leoniuk   

– działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

– rozwijanie wśród społeczeństwa kultury 

motoryzacyjnej i propagandy na rzecz 

podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

– organizowanie i popularyzowanie masowego 

oraz wyczynowego sportu motorowego 

– podnoszenie poziomu sportu motorowego 

– organizowanie turystyki motorowej 

5 Klub Motorowy 

„Quercus” 

07.08.2002 0000126042 Romanówka 44 

17-300 Siemiatycze 

Roman Filip  

Umiastowski 

– prowadzenie działalności w zakresie sportu 

motorowego i rekreacji 

– organizowanie i tworzenie warunków dla rozw. 

sportu motorow. popularnego i wyczynowego 

– podnoszenie poziomu sportowego i 

przygotowanie członków do osiągnięcia 

wysokich wyników 

– uczestniczenie w obowiązującym systemie 

zawodów i rozgrywek oraz w imprezach 

motorowych organizowanych na terenie 

województwa podlaskiego i poza nim 

– stwarzanie warunków do doskonalenia kadry 

trenersko – instruktorskiej dla potrzeb klubu 



– działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

– rozwijanie wśród społeczeństwa kultury 

motoryzacji i działalność na rzecz podnoszenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

– podnoszenie poziomu sportu motorowego 

– organizowanie turystyki motorowej 

6 Stowarzyszenie 

Wspierania Kultury 

Narodowej „Małe 

Podlasie” 

8.04.2008 0000303270 ul. Leg. Piłsudskiego 1, 

17-300 Siemiatycze 

Teresa 

Milewska 

– ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego 

oraz popularyzowanie polskich tańców 

narodow. i regionalnych wśród społeczeństwa 

(w szczególności poprzez patronat nad 

zespołem pieśni i tańca „Małe Podlasie”) 

– rozwijanie różnych form artystycznych 

            w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej 

– nawiązywanie do tradycji polskich tańców 

narodowych jako formy tańców towarzyskich 

– ukazywanie polskich tańców narodowych 

            i regionalnych jako kreatywnej metody pracy 

  z dzieckiem w procesie wychowania 

            estetycznego 

– integrowanie środowisk uczniowskich, 

rodzicielskich i nauczycielskich na terenie 

swego działania 

– kształtowanie postaw tolerancji poprzez 

poznawanie kultur innych narodów 

– organizowanie pobytu zespołom w kraju i za 

granicą w ramach wymian koncertowych 

między nimi 

– organizowanie festiwali oraz konkursów tańca 

 

7 Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Mielnickiej 

2.09.2005 0000240652 ul. Zaszkolna 1 

17-307 Mielnik 

Adam Tobota – podejmowanie szerokiej inicjatywy w 

działalności społecznej dla rozwoju 

kulturalnego, naukowego i artystycznego 

– szerzenie wśród społeczeństwa znajomości 

historii i okolic, budzenie zamiłowania do niej, 

a także poszanowania dla pamiątek i zabytków 



przeszłości 

– podnoszenie stanu estetycznego miejscowości 

8 Towarzystwo 

Przyjaciół 

Siemiatycz 

19.09.2002 0000131561 ul. Leg. Piłsudskiego 1 

17-300 Siemiatycze 

Zbigniew 

Tadeusz 

Tymiński 

– wszechstronny rozwój kultury, społeczny i 

gospodarczy miasta i gminy Siemiatycze i 

zapewnienie miastu poczesnego miejsca w 

życiu kulturalnym województwa i kraju 

9 Nadbużańskie 

Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

28.04.2004 0000205634 ul. Leg. Piłsudskiego 3 

17-300 Siemiatycze 

Rafał 

Zaremba 

– wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych, 

edukacyjnych i zdrowotnych zmierzających do 

wzbogacenia możliwości edukacji dzieci, 

młodzieży i dorosłych oraz tworzenia 

warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego 

i fizycznego oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

10 Stowarzyszenie 

Agroturystyczne 

„Puszcza Mielnicka” 

21.04.2005 0000232927 ul. Zaszkolna 1 

17-307 Mielnik 

Michał Korol – wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym 

w szczególności: 

* wszechstronne działanie na rzecz mieszkańców wsi 

* wspieranie społecznej aktywności obywateli, 

inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, 

naukowych, ekologicznych, turystyki i innych 

służących rozwojowi obszarów wiejskich 

* wspieranie procesów restrukturyzacyjnych i 

modernizacyjnych rolnictwa, dobroczynności i działań 

humanitarnych 

* współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz 

ochrony środowiska i zachowania naturalnego 

środowiska i dziedzictwa kulturalnego 

* wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie 

* wymiana i upowszechnianie doświadczeń turystyki 

wiejskiej 

* propagowanie i pomoc w realizacji różnych form 

samopomocy finansowej 

* umacnianie tożsamości regionalnej, kultywowanie i 

popularyzacja tradycji i spuścizny historycznej oraz 

kulturalnej regionu 

* promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju 

społeczno – gospodarczego regionu 



* podejmowanie działań na rzecz ochrony 

i promocji naturalnych walorów przyrodniczo – 

krajobrazowych i turystycznych regionu 

* tworzenie produktu turystyki wiejskiej o określonej 

jakości (kwalifikowalnego) 

* ochrona interesów członków stowarzyszenia 

11 Stowarzyszenie 

Bioregion 

03.01.2002 0000077708 ul. Legionów   

Piłsudskiego 12/7  

17-300 Siemiatycze 

Marcin Piotr 

Korniluk 

– podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie 

inicjatyw i działań ekologicznych, społecznych, 

kulturalnych 

– popularyzowanie idei ochrony środowiska 

naturalnego, szeroko rozumianej ekologii 

– działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich, rolnictwa ekologicznego, 

ekoturystyki i agroturystyki 

– działalność wspomagająca tworzenie i rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych 

– wspieranie szeroko rozumianej aktywności 

społecznej obywateli, w tym m.in. takich grup 

społecznych jak: mniejszości narodowe, 

etniczne i wyznaniowe, bezrobotni, 

niepełnosprawni, a także wszelkie grupy 

defaworyzowane oraz krzewienie postaw 

tolerancji 

– wspieranie wszechstronnego rozwoju 

  i zachowania międzykulturowości i 

           wielokulturowości narodowościowej, religijnej, 

            etnicznej i językowej pogranicza wschodniego 

    oraz zbliżenia narodów i państw Europy 

            Środkowej i Wschodniej 

– prowadzenie wszechstronnej edukacji (w tym 

w szczególności edukacji ekologicznej i 

regionalnej) wszelkich grup wiekowych, 

społecznych i zawodowych. 

12 Siemiat. Konsorcjum 

Inicjatyw  

Gospodarczych 

09.05.2006 0000256625 Pl. Jana Pawła II 14 

17-300 Siemiatycze 

Arkadiusz 

Płotka 

– wszechstronne popieranie działalności 

gospodarczej i reprezentowanie zrzeszonych 

w nim członków 



13 Drohiczyńskie 

Towarzystwo 

Naukowe 

22.09.2006 0000263134   ul Kościelna 10/1 

17-312 Drohiczyn 

Edward 

Jarmoch 

– organizowanie środowiska naukowego, 

twórczego, inteligenckiego w Drohiczynie i  

Regionie Nadbużańskim w celu propagowania 

wartości wynikających z wielokulturowej 

tradycji 

– prowadzenie działalności edukacyjnej na 

poziomie: średnim, wyższym, podyplomowym 

w Collegium Nobilium 

– tworzenie intelektualnego zaplecza dla 

przyszłych badań naukowych dotyczących 

wielokulturowych tradycji Drohiczyna 

i województw: podlaskiego, lubelskiego, 

mazowieckiego 

– prowadzenie badań nad historią i kulturą:  

Drohiczyna, Podlasia, Lubelszczyzny, 

Mazowsza 

– umacnianie więzi chrześcijańskich środowisk: 

naukowych, artystycznych, inteligenckich 

– wspieranie twórczości naukowej, literackiej i 

artystycznej związanej z wielokulturową 

tradycją 

– socjalne oddziaływanie na społeczność lokalną 

w duchu poszanowania każdego człowieka 

niezależnie od jego pochodzenia, wykształcenia 

i postawy wobec religii 

– umacnianie więzi środowiska naukowego, 

twórczego i inteligenckiego z towarzystwami 

regionalnymi i instytucjami oświatowymi, 

naukowymi i kulturalnymi 

– popieranie twórczości naukowej, literackiej i 

artystycznej związanej z kulturą regionalną i 

ludową 

– reprezentowanie interesów towarzystwa 

w relacjach z różnymi organizacjami 

społecznymi: Drohiczyna, Podlasia, 

Lubelszczyzny, Mazowsza oraz wobec organów 



administracji samorządowej, państwowej i 

międzynarodowej. 

14 Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

i Rolnictwa 

„Jedność” 

 

18.10.2006 0000265627 Słochy Annopolskie 37 

17-300 Siemiatycze 

Jerzy 

Borkułak 

- wspieranie rozwoju cywilizacyjnego, kulturalnego i 

prawnego swoich członków i grup społecznych, a w 

szczególności : 

* reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia 

wobec władz i innych organizacji krajowych i 

zagranicznych. 

* udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w 

nawiązywaniu kontaktów w celu organizowania się 

poszczególnych grup producentów rolnych oraz grup 

handlowych i usługowych 

* udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w 

organizacji oraz podnoszeniu efektywności produkcji 

rolnej, handlu i usługach 

* pomoc w rozwijaniu oświaty rolno - handlowej, 

handlowej, usługowej i prawnej. 

* pomoc w rozwijaniu przetwórstwa rolno - 

spożywczego 

* pomoc w rozwijaniu turystyki i agroturystyki. 

* pomoc w propagowaniu możliwości produkcyjnych 

regionalnych wyrobów   

15 Podlaskie Zrzeszenie 

Motorowo - 

Turystyczne 

06.02.2007 0000273716 ul. Kościuszki 11 

17-300 Siemiatycze 

Łukasz  

Goworek 

– działanie na rzecz turystyki motorowej 

– działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

– ochrona praw i interesów zmotoryzowanych 

16 Katolicka Inicjatywa 

Antynarkotyczna 

„Trzy Kolory 

Nadzieja” 

12.10.2007 0000290516 ul. Kościelna 10 

17-312 Drohiczyn 

Sława Szwed – przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom, 

szczególnie narkomanii szerzącej się wśród 

dorosłych, młodzieży i dzieci 

– propagowanie wzorca trwałej i zdrowej rodziny 

i społeczeństwa 

– udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 

uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem 

oraz ich rodzinom, a także podopiecznym 

zakładów wychowawczych i domów dziecka 

– udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i 



młodzieży pozbawionej częściowo lub 

całkowicie opieki rodzicielskiej 

– udzielanie wszechstronnej pomocy samotnym 

matkom, małoletnim matkom i ich dzieciom 

– udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 

starszym, niepełnosprawnym i z zaburzeniami 

psychicznymi 

–  ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom, 

które zaprzestały przyjmowania środków 

psychotropowych 

– wypracowanie skutecznych metod 

zapobiegania rozprzestrzeniania się uzależnień, 

bezdomności, przemocy i agresji 

– upowszechnianie wiedzy o społecznych 

kosztach i skutkach uzależnień, ich 

psychologicznym i społecznym podłożu 

–  rozwijanie współpracy z władzami i organami 

administracji państwowej, samorządowej w 

zakresie zwalczania i zapobiegania 

uzależnieniom, bezdomności, agresji i 

przemocy 

– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z 

organami administracji państwowej, 

samorządowej i organizacjami społecznymi 

oraz organizowanie akcji charytatywnych oraz 

różnorodnych form społ. i instytucjonalnych 

działań dla zwalczania patologii społecznych 

– kształtowanie postaw abstynenckich i 

zaangażowanie w realizacje celów społecznie 

pożytecznych 

– podejmowanie działań nastawionych na 

aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, 

starszym, bezdomnym, samotnym, zagrożonym 

uzależnieniem, narażonym na agresję i przemoc   
17 Stowarzyszenie KU 

NATURZE 

18.08.2005 0000239796 Koryciny 73 A 

17-315 Grodzisk 

Emil 

Wojciech 
– rozwój obszarów wiejskich 

– rozwój obszarów miejskich 



Kowalczuk   

 

 

 

– zachowanie i ochrona środowiska naturalnego 

oraz kulturalnego dziedzictwa regionów   

– aktywizacja mieszkańców społeczności 

lokalnych 

– likwidacja barier związanych z dostępem do 

edukacji społeczności lokalnych, a zwłaszcza 

dzieci młodzieży   

– wspieranie przedsiębiorczości 

– integracja przedstawicieli różnych sektorów 

życia społecznego: organizacji pozarządowych,  

samorządów i przedstawicieli biznesu   

– zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych 

potrzeb wspólnoty mieszkańców danej 

społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana 

poprawa jakości życia 

– tworzenie więzi lokalnych integrujących 

społeczeństwo lokalne i regionalne 

– wykorzystywanie naturalnych i kulturowych 

zasobów regionów do pozyskiwania 

dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych 

mieszkańców 

– wyrównywanie dysproporcji cywilizacyjnych i 

gospodarczych poszczególnych regionów 

Polski   

– poprawa jakości życia mieszkańców obszarów 

wiejskich i miejskich, w tym: praca i pomoc na 

rzecz wyrównywania szans dla osób 

niepełnosprawnych   

18 Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich 

w Dołubowie 

24.11.2008 0000318108 Dołubowo 121 

17-306 Dziadkowice   

Barbara 

Godun 

– działalność opiekuńcza, oświatowa, 

edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw 

społecznych, ochrona zdrowia, a także 

promocja zdrowia – wśród społeczności 

wiejskiej i lokalnej 

– reprezentowanie interesów stowarzyszenia i 

innych organizacji społecznych działających na 

terenie wsi wobec władzy samorządowej, 



rządowej oraz wobec innych organizacji 

– wspomaganie członków w działalności 

gospodarczej, kulturalnej i społecznej 

– wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, 

kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych 

– obrona praw, reprezentowanie interesów i 

działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – 

zawodowej kobiet – szczególnie wiejskich i ich 

rodzin 

– inicjowanie i podejmowanie różnorodnych 

działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet 

wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w 

wykonywaniu przez nie obowiązków matki, 

obywatelki, producentki i gospodyni 

– prowadzenie wśród kobiet wiejskich 

działalności społeczno - wychowawczej, 

oświatowo – kulturalnej, w zakresie poprawy 

warunków socjalno – bytowych rodzin 

wiejskich, upowszechniania postępu w 

rolnictwie i gospodarstwie domowy, oraz 

poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki 

społecznej mieszkańców wsi 

– współpraca z innymi organizacjami o 

podobnym profilu w kraju i za granicą 

19 Patriotyczny Komitet 

Budowy Pomnika 

w Mielniku na 100 - 

lecie Odzyskania 

Niepodległości przez 

Polskę 

23.09.2009 0000337646 ul. Duboisa 2 

17-307 Mielnik 

Adam Tobota – upowszechnianie idei umocnienia państwa 

polskiego oraz dorobku pokoleń 

zamieszkujących historyczną ziemię mielnicką 

– uczczenie przypadającej w 2018 roku rocznicy 

100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę 

– nawiązywanie do idei Unii Mielnickiej „zgodą 

małe rzeczy rosną, niezgodą największe się 

rozpraszają” w kontekście zmian zachodzących 

w Polsce i w Europie w końcu XX i na początku 

XXI w.   

– wspieranie działań zmierzających do 



popularyzacji dorobku narodu polskiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem 100 lat po 

odzyskaniu niepodległości przez Polskę 

– podejmowanie działań zmierzających do 

trwałego udokumentowania spuścizny 

dziejowej powstałej w latach 1900 – 2018 na 

terenach historycznych ziemi mielnickiej 

– przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu na 

projekt pomnika na 100-lecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę 

– konsolidacja instytucji, organizacji oraz innych 

podmiotów wokół idei budowy pomnika w 

Mielniku na 100  rocznicę, odzyskania 

niepodległości przez Polskę 

– realizacja w latach 2015-2018 inwestycji: 

budowa w Mielniku pomnika na 100-lecie 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć 

dotyczących upamiętnienia i popularyzacji idei 

100-lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę z partnerami krajowymi oraz 

zagranicznymi 

– prowadzenie działalności pożytku publicznego 

objętej celami statutowymi, w tym również 

zlecanych przez organy administracji publicznej 

20 Stowarzyszenie 

Rodzin Katolickich 

Diecezji 

Drohiczyńskiej 

07.06.2010 0000358108 ul. Kościelna 10 

17-312 Drohiczyn 

Małgorzata 

Łukaszewicz 

Ufnal 

– wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich 

ewangelicznej misji strzeżenia, objawienia i 

przekazywania miłości oraz w wykonywaniu  

wynikających z tej misji zadań: 

* tworzenia wspólnoty osób 

* służby życiu 

* udziału w rozwoju społeczeństwa 

* uczestnictwa w życiu i posłannictwie kościoła 

– nie rezygnując z możliwości podejmowania na 

rzecz rodzin wszelkiej działalności właściwej 

świeckim członkom kościoła katolickiego 



dążeniem stowarzyszenia jest w szczególności: 

* umocnienie instytucji rodziny jako 

podstawowej komórki społeczeństwa i kościoła 

* utrwalenie zasady jedności i nierozerwalności 

małżeństwa, będącego fundamentem wspólnoty 

rodzinnej 

* kształtowanie społecznych, gospodarczych 

i politycznych warunków sprzyjających 

zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu 

wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa i 

kościoła 

* wcielanie nauki kościoła katolickiego do 

wspólnot pozarodzinnych   

21 Stowarzyszenie 

„Centrum na 

Wschodzie” 

31.12.2010 0000374937 Osmola 111 

17-306 Dziadkowice 

Katarzyna 

Maria  

Kamecka - 

Lach 

- wspieranie wszechstronności i zrównoważonego 

rozwoju Podlasia, w szczególności podlaskich wsi – 

jako miejsc aktywności społecznej, ekonomicznej i 

kulturalnej 

– przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia 

społeczno – zawodowego i dyskryminacji, 

w tym wykluczenia cyfrowego 

– wyrównywania szans mieszkańców wsi 

w dostępie do edukacji i kultury, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży 

– propagowania czynnego i twórczego sposobu 

funkcjonowania społeczności lokalnych, 

w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością 

– promowania modelu uczenia się przez całe 

życie, rozwijania różnych form kształcenia 

ustawicznego 

– wzmacniania poczucia współodpowiedzial- 

ności za stan środowiska naturalnego 

– rozwijania uczestnictwa obywateli w życiu 

publicznym ze szczególnym uwzględnieniem 

grup marginalizowanych 

– rozwijania i promocji turystyki na Podlasiu 



– ochrony dziedzictwa kulturowego podlaskiej 

wsi i typowej architektury wiejskiej 

– promowania partnerstwa pomiędzy sektorem 

pozarządowym, a samorządem lokalnym 

i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi 

– wspierania i promowania rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego 

– upowszechniania idei i zasad ekonomii 

społecznej 

– promowania idei integracji europejskiej, 

– działalności charytatywnej,   

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, 

– promocji i organizacji wolontariatu. 

22 Stowarzyszenie 

Miłośników 

Zwierząt  

„Psiemiatycze” 

26.05.2011 0000387562 ul. Głowackiego 70/2 

17-300 Siemiatycze 

Weronika 

Maria 

Sawicka 

– działanie na rzecz humanitarnego traktowania 

zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i  

otoczenia opieką 

– przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania 

okrucieństwa wobec zwierząt 

– kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt 

– krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony 

środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza 

ochrony świata zwierząt   

– podejmowanie działań zapobiegawczych w 

zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej 

postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego 

obchodzenia się ze zwierzętami 

– współdziałanie z właściwymi instytucjami w 

zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i 

wykroczeń dotyczących praw zwierząt 

– występowanie z inicjatywami w zakresie 

wydawania przepisów dotyczących praw 



zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu 

aktów prawnych z tym związanych 

– prowadzenie działań zmierzających do regulacji 

populacji bezdomnych zwierząt między innymi 

poprzez propagowanie antykoncepcji, 

sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz 

przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym 

rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych 

– podejmowanie działań profilaktycznych, 

prowadzenie działalności edukacyjnej, 

propagandowej i wydawniczej w zakresie 

ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, 

popieranie prac naukowo – badawczych, 

których celem jest ochrona i opieka nad 

zwierzętami; 

– współpraca z instytucjami oświatowo – 

wychowawczymi w zakresie wychowania 

dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego 

stosunku do zwierząt, 

– współpraca z innymi organizacjami i 

instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, 

w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, 

– prowadzenie akcji adopcyjnych bezdomnych 

zwierząt, 

– organizacja wolontariatu w oparciu o ustawę z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

– działalność związana z opieką nad zwierzętami 

w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, 

strzyżenia, pilnowania i tresury. Wyłapywanie 

bezpańskich zwierząt; 

– tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i 

prowadzenie ich we własnym zakresie oraz 

działanie na rzecz tworzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w 

formie zleconej, 



– opieka zdrowotna dla zwierząt oraz 

prowadzenie i organizowanie działalności 

weterynaryjnej, 

– propagowanie i organizowanie szkoleń dla 

inspektorów etatowych i społecznych 

stowarzyszenia, 

– organizowanie imprez kulturalno – 

rozrywkowych celem promocji idei ochrony 

środowiska, 

– podejmowanie działań innych niż wymienione, 

służących ochronie zwierząt i środowiska. 

– podejmowanie działań zapobiegawczych w 

zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej 

postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego 

obchodzenia się ze zwierzętami 

– współdziałanie z właściwymi instytucjami w 

zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i 

wykroczeń dotyczących praw zwierząt. 

24 Stowarzyszenie 

„Klub Amazonki” 

w Siemiatyczach 

12.12.2011 0000404714 ul. Leg. Piłsudskiego 1 

17 – 300 Siemiatycze 

Wanda Teresa 

Hościłowicz 

– wszechstronne działanie na rzecz osób 

dotkniętych chorobami nowotworowymi, ze 

szczególnym uwzględnieniem nowotworów 

piersi oraz prowadzenie działań 

ukierunkowanych na poprawę warunków ich 

życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu 

społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju 

25 Stowarzyszenie na 

Rzecz Chorych 

Niepełnosprawnych 

z Chorobą 

Alzheimera i 

Zaburzeniami 

Pamięci „Otwórz 

Oczy”    

10.01.2012 0000407708 ul. Polna 26 

17 – 300 Siemiatycze 

Anna Olender 

– kurator 

 

– niesienie pomocy osobom z chorobą  

Alzheimera i zaburzeniami pamięci, osobom 

niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom 

– zwiększenie aktywności życiowej i zaradności 

osobistej osób niepełnosprawnych 

– zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny 

– poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami 

przewlekle chorymi 

i niepełnosprawnymi 

– świadczenie opieki zdrowotnej i socjalnej 

osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym 



i w podeszłym wieku 

– praca badawczo – rozwojowa w dziedzinie 

pielęgniarstwa 

– reprezentowanie, wspieranie, promowanie 

etosu zawodu opiekuna medycznego oraz 

działanie na rzecz jakościowego rozwoju tego 

zawodu. Szkolenia dla długotrwale 

bezrobotnych 

– promocja zdrowia w chorobach przewlekłych 

na rzecz pacjentów z „wielochorobowością”, 

niepełnosprawnością 

– doradztwo w zakresie pozyskiwania różnego 

rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, środków 

pomocniczych dla poprawy jakości życia osób 

niepełnosprawnych i ich aktywności fizycznej 

– organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 

warsztatów dla członków osób 

– niepełnosprawnych oraz kadry bezpośrednio 

zaangażowanej w proces rehabilitacji 

26 Ochotniczy 

Szwadron Kawalerii 

– Siemiatycze 

02.02.2012 0000410221 ul. 11 Listopada 44 

17 – 300 Siemiatycze 

Jerzy 

Szawkało 

– kultywowanie tradycji „jazdy polskiej”, 

edukacja historyczna, propagowanie i rozwój 

sportów hippicznych i hipoterapii 

27 Stowarzyszenie 

„Obniżanka” 

27.02.2012 0000412596 Obniże 26 A 

17 – 312 Drohiczyn 

Urszula 

Tararuj 
Stowarzyszenie w stanie likwidacji. 

28 Stowarzyszenie 

„Dialog na Granicy” 

06.09.2012 0000432180 Tokary 44 

17 – 307 Mielnik 

 
Stowarzyszenie w stanie likwidacji. 

29 Podlaskie 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży „ANDY” 

31.10.2012 0000438555 ul. 11 Listopada 37/20 

17 – 300 Siemiatycze   

Andrzej 

Nowaczuk 

– niesienie pomocy dzieciom uprawiającym 

sztuki i sporty walki, będących w trudnych 

sytuacjach materialnych i rodzinnych 

i zagrożonym patologiami społecznymi, 

– organizowanie wypoczynku wakacyjnego 

i zimowego dla dzieci i młodzieży, 

– organizowanie różnorodnych form zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży, 

– organizowanie imprez okolicznościowych 

i różnych form zajęć sportowych, kulturalnych 



i innych, 

– gromadzenie i dystrybucja potrzebnych 

dzieciom strojów, sprzętów i innych materiałów, 

– pomoc dzieciom ambitnym i uzdolnionym 

w realizowaniu planów, 

– współpraca z Kościołem i innymi organizacjami 

działającymi na rzecz dzieci 

i młodzieży, a w szczególności współpraca 

z ASWIF ANDY. 

30 Stowarzyszenie  

Rozwoju Wsi 

Ostrożany 

18.12.2012 0000444531 Ostrożany 16 

17 – 312 Drohiczyn 

Lidia Dorota 

Nagórna 

– wspieranie wszechstronnego i 

zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego, oświatowego i gosp. wsi, 

– integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie 

bezradności i wykluczeniu społecznemu, 

– wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym. 

31 Lokalne 

Stowarzyszenie 

„Janki” 

14.12.2012 0000444331 Miłkowice Janki 12 

17 – 312 Drohiczyn 

Dorota Gauze – wspieranie wszechstronnego i 

zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego, oświatowego i gospodarczego 

wsi, 

– integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie 

bezradności i wykluczeniu społecznemu, 

– wspieranie demokracji i budowanie społ.  

obywatelskiego w środowisku lokalnym. 

32 Stowarzyszenie 

„Koń Nadbużański” 

22.03.2013 0000455893 Putkowice Nadolne 29 

17 – 312 Drohiczyn 

Waldemar 

Żero 

– wspieranie czynnej formy wypoczynku, jaką 

jest jazda konna, zaprzęgowa, 

– promocja ekologii i ochrony środowiska, 

– promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

szczególnie wśród ludzi młodych, 

– propagowanie idei integracji społeczności  

lokalnej, 

– organizowanie wystaw i pokazów, 

– reprezentowanie interesów swoich członków 

wobec organów państwowych i 

samorządowych, 



– rozwój obszarów wiejskich, 

– zachowanie i ochrona środowiska naturalnego 

oraz kulturowego dziedzictwa regionów, 

– aktywizacja mieszkańców społeczności 

lokalnych, 

– likwidacja barier związanych z dostępem 

edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza 

dzieci i młodzieży, 

– wspieranie przedsiębiorczości, 

– integracja przedstawicieli różnych sektorów 

życia społecznego: organizacji pozarządowych, 

samorządów i przedstawicieli biznesu, 

– tworzenie więzi lokalnych integrujących 

społeczeństwo lokalne i regionalne, 

– wykorzystywanie naturalnych kulturalnych 

zasobów. 

33 Stowarzyszenie 

„Nasza Wieś Baciki” 

18.06.2013 0000466451 Baciki Bliższe 25 

17 – 300 Siemiatycze 

Aleksander 

Kiczko 

– prowadzenie działalności kulturalnej,  

zwłaszcza w zakresie zachowania dziedzictwa 

kulturowego, historycznego oraz 

przyrodniczego, jak również animacja 

środowiska lokalnego, a także rozwój i 

promocja kultury i sztuki Podlasia. 

34 Stowarzyszenie 

„Perlejewo łączy” 

02.08.2013 0000472442 Perlejewo 36 

17 – 322 Perlejewo 

Bożena 

Teresa Bujno 

– realizowanie, wspieranie i rozbudzanie 

inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju 

społecznego, kulturalnego i gospodarcz. wsi; 

–  zagospodarowanie działań wszechstronnego 

rozwoju edukacji, wychowania oraz 

zagospodarowania czasu dzieci, młodzieży i 

dorosłych; 

– integracja mieszkańców środowiska lokalnego, 

przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 

społecznemu; 

– prowadzenie działań na rzecz ochrony 

środowiska i zdrowia mieszkańców; 

– promocja walorów regionalnych i 

turystycznych   



35 Krajowe Stowarzysz.   

Plantatorów    

Czarnych Porzeczek 

28.08.2013 0000474967 ul. Wysoka 82 

17 – 300 Siemiatycze 

Piotr Baryła 
– reprezentowanie i ochrona praw plantatorów 

w nim zrzeszonych 

36 Stowarzyszenie 

„Podlaskie 

Dziedzictwo 

Kultury” 

10.10.2013 0000480773 ul. Kraszewskiego 5 

17 – 312 Drohiczyn 

Alina 

Simanowicz 

– popularyzacja wielokulturowego 

i wieloetnicznego dziedzictwa Podlasia 

i wkładu Kościoła Katolickiego w  jego 

kształtowanie, 

– integracja środowisk kultury w regionie 

historycznego Podlasia,   

– kreowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych 

oraz artystycznych nawiązujących do tradycji 

dialogu i tolerancji, promowanie dorobku ludzi 

różnych kultur, religii i pochodzenia, 

– dokumentowanie dorobku kulturalnego 

i aktywności społecznej mieszkańców Podlasia 

oraz inicjowanie badań, wydawnictw i 

twórczości. 

37 Stowarzyszenie 

Rodzinnych 

Ogródków 

Działkowych 

„Zielone” 

07.05.2014 0000508603 ul. Sportowa 136/5 

17 – 330 Nurzec – 

Stacja 

Jerzy 

Prochowicz 

– prowadzi ogrody działkowe w sposób 

zrównoważony zapewniający jego członkom 

i użytkownikom działek, ich rodzinom i 

osobom bliskim: zaspokajanie potrzeb, 

aktywny wypoczynek, rekreację oraz 

możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych i 

nasadzeń, przed wszystkim na własne potrzeby, 

– chroni prawa i interesy swoich członków 

wobec innych podmiotów i osób trzecich, 

– działa na rzecz wszechstronnego, 

proporcjonalnego rozwoju ogródków 

działkowych, szerzy zamiłowanie obcowania z 

pięknem natury, uprawy działek i 

pielęgnowania ogródków przez samych 

członków, ich rodziny, jak również osoby 

bliskie, 

– jako osoba prawna upowszechnia działalność 

charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, 

oświatową, wychowawczą, patriotyczną, 



sportową, krajoznawczą i turystyczną, 

– propaguje ideę ogrodnictwa działkowego w 

społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego 

znaczenia rodzinnych ogródków działkowych 

dla rodzin działkowców i mieszkańców oraz 

racjonalnego wykorzystania gruntów, 

– wszechstronnie działa na rzecz rozwoju i 

ochrony środowiska przyrodniczego, 

– działa na rzecz wszechstronnego rozwoju 

ogrodnictwa działkowego, 

– propaguje wiedzę ogrodniczą, zwłaszcza 

poprzez szkolenia, prowadzenie działalności 

wydawniczej, 

– prowadzi działalność społeczną, charytatywną, 

socjalną, wychowawczą, wypoczynkową, 

rekreacyjną i inną na rzecz członków 

stowarzyszenia ogrodowego, ich rodzin oraz 

społeczności lokalnej, 

– podejmuje inną działalność zmierzającą do 

stałego rozwoju stowarzyszenia ogrodowego. 

38 Stowarzyszenie 

„Czarnianki” 

22.08.2014 0000520551 Czarna Wielka 46 A 

17 – 315 Grodzisk 

Agnieszka 

Groch 

– rozwój obszarów wiejskich i miejskich, 

– zachowanie i ochrona środowiska naturalnego 

oraz kulturowego dziedzictwa regionów, 

– aktywizacja mieszkańców społeczności 

lokalnych, 

– likwidacja barier związanych z dostępem do 

edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza 

dzieci i młodzieży, 

– wspieranie przedsiębiorczości, 

– integracja przedstawicieli różnych sektorów 

życia społecznego: organizacji pozarządowych, 

samorządów i przedstawicieli biznesu, 

– zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych 

potrzeb wspólnoty mieszkańców danej 

społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana 

poprawa jakości życia, 



– tworzenie więzi lokalnych integrujących 

społeczeństwo lokalne i regionalne, 

– wykorzystywanie naturalnych i kulturowych 

zasobów regionów do pozyskiwania 

dodatkowych źródeł dochodów przez 

lokalnych mieszkańców, 

– poprawa jakości życia mieszkańców obszarów 

wiejskich i miejskich, w tym: praca i pomoc na 

rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, 

niepełnosprawnych, rencistów i emerytów, 

– niesienie pomocy osobom, które zostały 

pokrzywdzone w wypadkach drogowych z nie 

własnej winy, 

– podejmowanie działań profilaktycznych wobec 

dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie 

demoralizacji, 

– niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i 

innych katastrof, 

– zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w 

szczególności podejmowanie działań na rzecz 

osób z problemami alkoh., a także ich rodzin. 

39 Towarzystwo 

Wspierania Rozwoju 

Społecznego 

„Progres” 

06.10.2014 0000526287 Krupice 96 

17 – 300 Siemiatycze 

Marek 

Jarosław 

Drywulski 
Stowarzyszenie w likwidacji 

40 Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi 

Arbasy 

21.05.2015 0000559288 Arbasy 19 

17 – 312 Drohiczyn 

Wiesław 

Harbaszewski 

– wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi 

Arbasy, polegającego na integracji ładu 

środowiskowego (ekologicznego), 

gospodarczego, społecznego, przestrzennego, 

– wspieranie demokracji oraz rozwój i 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego w 

lokalnej społeczności, 

– ochrona interesów społeczności lokalnej oraz 

swoich członków w ramach obowiązującego 

porządku prawnego, 

– aktywizowanie i integracja społeczna 



mieszkańców wsi, 

– podtrzymywanie tradycji i tożsamości 

kulturowej wsi, 

– wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, 

sportu, w tym dla dzieci i młodzieży, 

– wspieranie i wdrażanie programów rozwoju w 

celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, 

finansowanych przez instytucje rządowe, 

samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej 

i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne, 

– wspieranie działalności wspomagających 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji 

społecznej, 

– wspieranie działań na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami 

lokalnymi, 

– promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych bezrobociem, upowszechnianie 

idei ekonomii społecznej, 

– promocja i ochrona zdrowia, 

– promowanie produktów lokalnych, 

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz 

zasady równych praw kobiet i mężczyzn, 

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji, 

– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

– wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności 

proekologicznej mieszkańców, 

– prowadzenie działalności szkoleniowej i 

doradczej związanej z realizacją celów i 

działań statutowych. 



41 Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły 

Muzycznej I stopnia 

im. Wojciecha Kilara 

w Siemiatyczach 

WOKALIZA 

26.10.2015 0000582396 ul. Leg. Piłsudskiego 1 

17 – 300 Siemiatycze 

Agnieszka 

Anna Sitarska    

– wspieranie i promowanie działalności szkoły 

muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w 

Siemiatyczach,   

– poszerzenie zakresu działalności szkoły 

muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w 

Siemiatyczach,    

– tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły 

muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w 

Siemiatyczach poprzez działania promujące, 

innowacyjne, akcje edukacyjne, kulturalne i 

sportowe na terenie szkoły i poza  nią,   

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, 

– działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

– inicjowanie różnych form aktywności  

edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego 

dzieci i młodzieży, 

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

– działalność na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz języka regionalnego, ochrona i 

promocja zdrowia, 

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

– działalność na rzecz osób starszych, 

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, 

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

– wypoczynek dzieci i młodzieży, 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 



dziedzictwa narodowego, 

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego, 

– turystyka i krajoznawstwo, 

– wspieranie społecznej aktywności obywateli i 

instytucji działających na rzecz rozwoju 

lokalnego, 

– promocja i organizacja wolontariatu, 

– współpraca i pomoc Polonii i Polakom za 

granicą, 

– promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 

– działania rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, 

– działalność na rzecz podmiotów działających w 

sferze pożytku publicznego. 

42 Stowarzyszenie 

„Rycerz” 

18.02.2016 0000602625 ul. 11 Listopada 44 

17 – 300 Siemiatycze 

Igor 

Mironkiewicz 

-           tworzenie i promowanie inspirujących       

            projektów, różnorodnych przedsięwzięć,  

            istotnych dla rozwoju regionu oraz aktywne  

            uczestnictwo w procesie integracji       

            mieszkańców. Wspieranie społecznej      

            aktywności, w tym w szczególności: 

– promowanie regionu, kultury ludowej, 

lokalnych tradycji i atrakcji, 

– wspieranie inicjatyw społecznych i 

gospodarczych miasta,   

– wspieranie dobroczynności i działań 

humanitarnych, 

– działania na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego, 

– wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 

budowy i modernizacji istniejących dróg i sieci 

telekomunikacyjnych,   

– promowanie zdrowego trybu życia oraz 



podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju 

kultury fizycznej i sportu,   

– wspieranie podstawowych funkcji rodziny,   

– aktywizacja ludzi starych i integracja 

międzypokoleniowa,   

– rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży,   

– rozwój przedsiębiorczości,   

– promowanie, upowszechnianie i udostępnianie 

nowoczesnych mediów i technologii. 

43 Stowarzyszenie 

„Moszczonka” 

20.03.2017 0000668510 Moszczona Pańska 33 

17 – 330 Nurzec – 

Stacja   

Helena 

Kalinowska 

-    rozwój obszarów wiejskich i miejskich 

-    zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

kulturowego dziedzictwa regionów 

-    aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych 

-    likwidacja barier związanych z dostępem do 

edukacji społeczności lokalnych, zwłaszcza dzieci 

i młodzieży 

-    wspieranie przedsiębiorczości 

-    integracja przedstawicieli różnych sektorów życia 

społecznego: organizacji pozarządowych, 

samorządów i przedstawicieli biznesu, 

-    zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych 

potrzeb wspólnoty mieszkańców danej 

społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana 

poprawa jakości życia, 

-    tworzenie więzi lokalnych integrujących 

społeczeństwo lokalne i regionalne, 

-    wykorzystywanie naturalnych i kulturowych 

zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych 

źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców, 

-    poprawa jakości życia mieszkańców obszarów 

wiejskich i miejskich, w tym: praca i pomoc na 

rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, 

niepełnosprawnych, rencistów i emerytów,   

-    niesienie pomocy osobom, które zostały 

pokrzywdzone w wypadkach drogowych z nie 

własnej winy, 



-    podejmowanie działań profilaktycznych wobec 

dzieci i młodzieży mające na celu przeciwdziałanie 

demoralizacji, 

-    niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i 

innych katastrof. 

44 Siemiatyckie 

Porozumienie 

Wyborcze 

21.06.2017 0000683753 ul. Pałacowa 12/4 

17-300 Siemiatycze 

Mariusz Piotr 

Cieślik 

- podjęcie wspólnych działań dla szerzenia postaw 

tolerancji i współpracy wszystkich ludzi, 

niezależnie od narodowości, światopoglądu i 

miejsca zamieszkania, 

- reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia 

na forum publicznym w Polsce wobec administracji 

rządowej, Parlamentu RP i innych instytucji 

publicznych, a także podmiotów prywatnych,   

- twórcze pobudzanie aktywności społeczno-

politycznej oraz stwarzanie warunków do podnoszenia 

poziomu kultury, sztuki i oświaty,   

- pielęgnacja i popularyzacja wielokulturowości 

Podlasia, 

- nawiązywanie współpracy partnerskiej z miastami, 

regionami i gminami innych państw,   

- stworzenie platformy wymiany doświadczeń 

działaczy samorządowych, 

- stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego 

powiatu siemiatyckiego,   

- wykreowanie elit intelektualnych, politycznych i 

gospodarczych ludności rodzimej,   

- popularyzacja wiedzy o prawie Unii Europejskiej 

(zwanej dalej EU), działaniach jej organów oraz 

polityce UE i jej instrumentach ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki rolnej i terenów 

wiejskich, 

- informowanie, szkolenie i przekazywanie wiedzy na 



temat programów UE oraz inicjowanie projektów ze 

szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów 

wiejskich. 

45 Podlaska Grupa 

Rowerowa 

07.06.2018 0000735419 ul. Nadrzeczna 29 

17-300 Siemiatycze 

Paweł 

Onieszczuk 

– popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w 

Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu 

siemiatyckiego, 

– dbałość o możliwość swobodnego rozwoju 

wszystkich odmian kolarstwa górskiego, innych 

rodzajów sportów rowerowych oraz szeroko 

pojętej turystyki rowerowej, 

– propagowanie sportów rowerowych, a w 

szczególności wszystkich odmian kolarstwa 

górskiego, 

– rozpowszechnianie rowerowych sportów 

ekstremalnych, 

– rozwój i integrowanie środowiska rowerowego, 

– propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

– propagowanie wiedzy o kolarstwie górskim i 

promowanie regionalnych szlaków oraz 

miejscowości turystycznych, 

– organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych 

propagujących wiedzę o regionie, powiązanych z 

czynną turystyką rowerową, 

– propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego 

wypoczynku i rekreacji, 

– wychowanie dzieci i młodzieży w duchu 

przestrzegania zasad sportowej rywalizacji, 

– działalność w zakresie oświaty i wychowania, 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

turystyki i krajoznawstwa. 

 

47 Stowarzyszenie 

„Podlaski raj” 

05.03.2019 0000775308 Osmola 109 

17 - 306 Dziadkowice 

Stanisław 

Kutyłowski 

– działanie na rzecz rozwoju turystyki i promocji 

regionu Podlasia, w szczególności wsi Osmola w 

gminie Dziadkowice, 

– promowanie bezpiecznego i zdrowego 



wypoczynku, w tym wschodniego szlaku 

rowerowego, oraz wszelkich ośrodków 

turystycznych, 

– organizacja imprez historycznych promujących i 

przedstawiających wydarzenia historyczne, które 

miały miejsce w tym regionie na przestrzeni 

dziejów, 

– inicjowanie i kierowanie działań społecznych, 

edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju 

oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji 

– popieranie i wspomaganie inicjatyw 

młodzieżowych, aktywizacja ludzi starszych, 

integracja międzypokoleniowa 

– inspirowanie działań na rzecz wzrostu 

świadomości ekologicznej, 

– wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych, krajoznawstwo w tym turystyka 

społeczna 

– inspirowanie do działań na rzecz rozwoju 

przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu 

gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy, 

– pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej 

oraz promowanie historycznych aspektów 

rolnictwa wraz z edukacją i prezentacją dotyczącą 

dawnych metod uprawy ziemi i prowadzenia 

gospodarstw, w tym hodowli, 

– promowanie zdrowego żywienia w oparciu o 

produkty regionalne i ekologiczne, 

– promowanie eko rolnictwa, 

– rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

– organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, 

wypoczynków zagranicznych, rajdów 

turystycznych i krajoznawczych, powoływanie i 

wspieranie podmiotów, które za swój cel mają 

poznawanie naszego regionu, kraju, świata, 



uczestnictwo i współpraca w programach wymiany 

młodzieży z innymi regionami Polski oraz krajami 

UE, 

–  działanie na rzecz rozwoju i integracji środowiska 

organizacji społecznych na Podlasiu, 

– działalność charytatywna, 

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej, 

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, 

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

– działalność na rzecz kombatantów i osób 

represjonowanych, 

– promocja i organizacja wolontariatu, 

– działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

48 Stowarzyszenie 

„Nasza tradycja” 

17.05.2019 0000786806 ul. Powstania 

Styczniowego 1 

17 – 300 Siemiatycze 

Aleksandra 

Wawreniuk 

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz 

ochrona dziedzictwa kulturowego, 

– rozwój świadomości oraz aktywności 

obywatelskiej i kulturowej, 

– wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz 

nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

– działanie na rzecz integracji europejskiej, 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

wielokulturowości, 

– wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

– upowszechnianie i rozwój krajoznawstwa i 



turystyki oraz organizowanie wypoczynku i 

rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej, 

– przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

społecznym oraz patologiom, 

– pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej, 

– wspieranie rzeczowe, finansowe i pozamaterialne 

organizacji charytatywnych, 

– rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia 

pomocy osobom starszym, chorym i 

niepełnosprawnym oraz organizowanie i 

wspieranie wolontariatu, 

– działania proekologiczne i propagowanie ochrony 

środowiska. 

49 Stowarzyszenie 

Rozwoju Gminy 

Nurzec - Stacja 

22.05.2019 0000786765 ul. Sportowa 136/12 

17-330 Nurzec – Stacja 

Aldona Anna 

Skirgiełło 

– wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju społeczno - gospodarczego społeczności 

lokalnych, 

– integrowanie społeczności lokalnych, 

– kreowanie i propagowanie pozytywnego 

wizerunku społeczności lokalnych pod względem 

kulturowym, przekazywania dziedzictwa 

kulturowego następnym pokoleniom, 

– prowadzenie działań mających na celu ochronę 

środowiska, 

– wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, 

– wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa 

ekologicznego i tradycyjnego oraz promowanie 

produktów ekologicznych, 

– promowanie walorów regionalnych oraz 

kreowanie przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich, szczególnie rozwoju agroturystyki, 

– wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy 

modernizacji dróg oraz budowy sieci 

telekomunikacyjnych na terenach wiejskich, 

– podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki 

miejsc zamieszkania przez społeczności lokalne, 



– prowadzenie i wspieranie działań na rzecz 

tworzenia pozarolniczych miejsc pracy, 

– aktywizacja społeczności lokalnych, 

– gromadzenie i udostępnianie informacji 

turystycznej, 

– propagowanie metod i sposobów produkcji 

zdrowej żywności, ich reklamowanie i 

dystrybucja, 

– promocja i reklama wyrobów rękodzieła 

artystycznego, 

– podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego 

społeczności wiejskiej, 

– aktywizowanie członków stowarzyszenia do prac 

nad organizacja i rozwojem turystyki wiejskiej, w 

tym między innymi: telekomunikacja, drogi, 

modernizacja kwater, ścieżki rowerowe, 

– realizowanie wszelkich innych, w granicach 

dozwolonych prawem, wniosków i postulatów 

członków stowarzyszenia. 

 

50 Stowarzyszenie 

KOBYLA 560 

24.05.2019 0000787888 Kobyla 14 

17 - 322 Perlejewo 

Ewa Janina 

Sulejczak 

– Inicjowanie, organizowanie i pomoc w różnego 

rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno – 

kulturalnych, w szczególności skierowanych na 

zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 

budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz 

promocję zdrowia, w tym: 

* poznawanie dziedzictwa kulturowego Podlasia 

(wycieczki, prelekcje, spotkania autorskie); 

* zgromadzenie starych sprzętów, narzędzi, tkanin, 

dokumentów itp. i urządzanie ich ekspozycji w 

jednym z niezamieszkanych budynków; 

* poznawanie historii wsi i propagowanie jej 

znajomości wśród mieszkańców; 

* wprowadzenie ekologicznej uprawy zapomnianych 

warzyw oraz ziół w przydomowych ogródkach, 

poznawanie ich wartości prozdrowotnych; 



* zachowanie kulinarnych tradycji regionu poprzez 

przygotowanie tradycyjnych podlaskich 

podlaskich potraw i ich upowszechnianie, 

szczególnie wśród młodzieży (warsztaty, festyny). 

 

51 Stowarzyszenie 

RACH CIACH 

27.11.2019 0000815948 Jasienówka 14, 17-306 

Dziadkowice 

Tomasz Piotr 

Otrębski 

– Przeciwdziałanie zjawisko wykluczenia 

społeczno- zawodowego i dyskryminacji. 

– Upowszechnienie idei i zasad ekonomii 

społecznej. 

– Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych. 

– Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego. 

– Promocja i organizacja wolontariatu. 

– Rozwijanie uczestnictwa obywateli w życiu 

publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 

gryp marginalizowanych. 

– Rozwijanie partnerstwa pomiędzy sektorem 

pozarządowym  a samorządem lokalnym i 

regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi. 

– Działalność charytatywna . 

– Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

52 Stowarzyszenie  

SĘKALIK w 

Siemiatyczach 

08.04.2020 0000837217 ul. Gen. Andersa 3 lok. 

19, 17-300 Siemiatycze 

Krystyna 

Kutyłowska 

a) działanie na rzecz rozwoju turystyki i 

promocji regionu Podlasia, w szczególności 

miasta Siemiatycze i okolicznych 

miejscowości, 

b) pielęgnowanie tożsamości narodowej i 

kulturalnej, oraz promowanie historycznych 



aspektów rolnictwa wraz z edukacja i 

prezentacja dotycząca dawnych metod uprawy 

ziemi i prowadzenia gospodarstw w tym 

hodowli,  

c) organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, 

wypoczynków zorganizowanych, rajdów 

turystycznych i krajoznawczych, powoływanie 

i wspieranie podmiotów, które za swój cel maja 

poznawanie naszego regionu, kraju, świata. 

uczestnictwo i współpraca w programach 

wymiany młodzieży z innymi regionami Polski 

oraz krajami UE, 

d) promowanie bezpiecznego i zdrowego 

wypoczynku, w tym wschodniego szklaku 

rowerowego, oraz wszelkich ośrodków 

turystycznych, 

e) organizacja imprez historycznych 

promujących i przedstawiających wydarzenia 

historyczne, które miały miejsce w tym rejonie 

na przestrzeni dziejów, 

f) inicjowanie i kierowanie działań 

społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na 

rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i 

rekreacji, 

g) popieranie i wspomaganie inicjatyw 

młodzieżowych, aktywizacja ludzi starszych, 

integracja międzypokoleniowa, 

h) inspirowanie działań na rzecz wzrostu 

świadomości ekologicznej,  

i) wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych, krajoznawstwo w tym turystyka 

społeczna, 

j) inspirowanie do działań na rzecz rozwoju 

przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł 

dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy, 



k) promowanie zdrowego żywienia w oparciu 

o produkty regionalne i ekologiczne, 

l) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego, 

m) działalnie na rzecz rozwoju i integracji 

środowiska organizacji społecznych na 

Podlasiu, 

n) działalność charytatywna, 

o) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ MAJĄCE SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIEGO ZAREJESTROWANE 

W KRS, działające na podst. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) 

 

Lp. Nazwa 

stowarzyszenia 

Data rej.  w 

KRS 

 Numer KRS Adres kontaktowy Prezes/ 

Przewodnicz. 

Cele działania 

1 Miejski Klub 

Sportowy „Cresovia” 

24.03.2003 0000155667 ul. Nadrzeczna 29 

17-300 Siemiatycze 

Jan Kobus - prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji 

ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych 

- organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju 

sportu w sekcjach 

podnoszenie poziomu sportowego i przygotowanie 

członków do osiągania wysokich wyników sporcie 

uczestniczenie w obowiązującym systemie zawodów 

i rozgrywek oraz w imprezach sportowych 

organizowanych na terenie woj. podlaskiego i poza nim 

- stwarzanie warunków dla doskonalenia kadry trenersko 

– instruktorskiej dla potrzeb klubu 



2 Mielnicki Klub 

Sportowy „Mielnik” 

24.03.2003 0000156380 ul. Zaszkolna 1 

17-307 Mielnik 

Damian Sypek - organizowanie życia sportowego mieszkańców gminy 

oraz angażowanie ich do różnorodnych form aktywności 

fizycznej 

- uczestniczenie w imprezach sportowych 

organizowanych na obszarze gminy i poza nią 

- organizowanie lokalnych imprez sportowych 

i rekreacyjnych 

- prowadzenie działalności wychowawczej 

i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej 

organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu 

w tworzonych sekcjach   

3 Towarzystwo 

Sportowe w 

Siemiatyczach 

 21.01.2004 0000189234 ul. Kasztanowa 41 

17-300 Siemiatycze 

Krzysztof 

Wieczorek 

- propagowanie i rozwijanie rekreacji wśród młodzieży 

 i dorosłych 

- organizowanie specjalistycznych sekcji sportowych 

- pomoc finansowo – organizacyjna istniejącym już 

sekcjom i grupom sportowym 

- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych 

- współorganizowanie z innymi stowarzyszeniami imprez 

i zawodów 

- zarządzanie, konserwacja i wynajem obiektów 

sportowych oraz sprzętu będącego w dyspozycji 

towarzystwa 

- prowadzenie działalności gospodarczej w celu 

zwiększenia możliwości finansowych 

4 Związek Katolickich 

Klubów Sportowych 

Podlasia 

 08.11.2004 0000221323 ul. Kościelna 4 

Czartajew 

17-300 Siemiatycze 

Arkadiusz   

Siergiejuk 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności. 

5 Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

15.03.2005 0000230434 ul. Ogrodowa 2 

17-300 Siemiatycze 

Paweł 

Kowalczyk 

- propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród 

młodzieży szkolnej na obszarze działania związku   

6 Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe w 

Siemiatyczach 

 

 31.03.2006 0000254418 ul. Długa 130, 

Czartajew, 

17-300 Siemiatycze 

Rafał Jacek 

Szyszko 

- 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 

* współudział o dbałość o zdrowie, rozwój fizyczny, 

i duchowy młodzieży 

* czynny udział w kulturalnym, gospodarczym 

i społecznym rozwoju życia kraju 

* uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, 

zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka 

* prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji 

ruchowej 

* organizowanie zawodów, imprez sportowych 

i rekreacyjnych 

* szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – 

instruktorskich 

* wspieranie działalności uczniowskich klubów 

sportowych 

* prowadzenie działalności wychowawczej 

i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej 

i turystyki 

7 Stowarzyszenie 

Sportowe „Żubr” 

23.03.2011 0000381653 ul. Kraszewskiego 5 

17 – 312 Drohiczyn 

Michał 

Tadeusz 

Ruszkowski 

Stowarzyszenie w likwidacji 

8 Klub Sportowy 

„Cresa” Siemiatycze 

12.12.2017 0000707096 ul. Słowiczyńska 58 

17 – 300 Siemiatycze 

Mariusz 

Andrzej 

Malewski 

- rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,   

- nawiązywanie kontaktów i współpraca z podmiotami o 

podobnym charakterze na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, 

- zapewnienie dzieciom i młodzieży z różnych 

środowisk społecznych możliwości uprawiania sportu, 

- kształtowanie u członków Klubu pozytywnych cech 

charakteru i wysokich wartości moralnych, 

- zapewnienie środków potrzebnych na prowadzenie  

działalności sportowej.   
 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE MAJĄCE SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIEGO, działające na podst. ustawy 



z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) 
 

Lp. Nazwa podmiotu Data rej. w 

KRS/ 

w rejestrze 

stowarzyszeń   

Numer KRS/  

w rejestrze 

stowarzyszeń 

Adres kontaktowy Prezes Cele działania 

Miasto Siemiatycze 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Siemiatyczach 

05.07.2001 0000025729 ul. 11 Listopada 31 

17-300 Siemiatycze 

Robert Kobus - prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami,   

- branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, 

zagrożeń ekologicznych związanych z 

ochrona środowiska oraz innych klęsk i 

zdarzeń,   

- informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

oraz sposobach ochrony przed nimi,   

- rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu 

oraz prowadzenie działalności kulturalno – 

oświatowej i rozrywkowej, 

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 

tym organizowanie wypoczynku dzieci i 

młodzieży, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym, 

- wykonywanie innych zadań wynikających 

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej 

oraz statutu, 



- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w 

organach samorządowych i 

przedstawicielskich. 

Gmina Siemiatycze 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Słochach 

Annopolskich 

24.07.2001 0000030544 Słochach 

Annopolskich 39 A 

17-300 Siemiatycze 

Janusz Podgórzak jw. 

2 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Tołwinie 

24.07.2001 0000030560 Tołwin 32 

17-300 Siemiatycze 

Lucjan Obniski jw. 

3 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Ogrodnikach 

13.07.2001 0000026196 Ogrodniki 34 

17-300 Siemiatycze 

Jan Gumieniak jw. 

4 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Kłopotach Bujnach 

24.07.2001 0000030572 Kłopoty Bujny 25 

17-300 Siemiatycze 

Bogdan  

Koczewski 

jw. 

 

 

5 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Krupicach 

11.07.2001 0000026664 Krupice 37 

17-300 Siemiatycze 

Jerzy Sitarski jw. 

6 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kajance 

21.10.2011 0000399918 Kajanka 54 

17-300 Siemiatycze 

Ernest Krauze jw. 

 

Gmina Drohiczyn 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Drohicz. 

05.07.2001 0000024063 ul. Jagiellończyka 4 

17-312 Drohiczyn 

Tadeusz Bujno jw. 

2 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Wierzchucy  Nagórn.   

17.08.2001 0000036555 Wierzchuca Nagórna 

34 A   

17-312 Drohiczyn 

Michał Zagubień jw. 

3 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Bużyskach 

17.08.2001 0000036570 Bużyski 63 

17-312 Drohiczyn 

Rafał Daniel 

Kłosowski 

jw. 

4 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

13.08.2001 0000035534 Mińczewo 40 

17-312 Drohiczyn 

Roman  Miszczuk jw. 



Mińczewie 

5 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Klepaczach 

03.08.2001 0000031322 Klepacze 22 

17-312 Drohiczyn 

Krzysztof Kryński jw. 

6 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Miłkowicach 

Stawkach 

26.07.2001 0000031308 Miłkowice Stawki 6 

17-312 Drohiczyn 

Marian Kryński jw. 

 

 

 

7 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Zajęcznikach 

26.07.2001 0000031292 Zajęczniki 20 A 

17-312 Drohiczyn 

Mieczysław Jerzy  

Soroczyński 

jw. 

8 Ochot. Straż Poż. w 

Miłkowicach Maćk. 

26.07.2001 0000031253 Miłkowice Maćki 38 

17-312 Drohiczyn 

Borzym Zdzisław jw. 

9 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Lisowie 

26.07.2001 0000031276 Lisowo 26 

17-312 Drohiczyn 

Jarosław 

Wasilewski 

jw. 

10 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Sieniewicach     

 28.06.2001 0000024036 Sieniewice 67 

17-312 Drohiczyn 

Roman Iwaniuk jw. 

11 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Chechłowie 

27.06.2001 0000023087 Chechłowo 18 

17-312 Drohiczyn 

Bogusław Józef 

Sawicki 

jw. 

Gmina Dziadkowice 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Dziadkowicach 

16.07.2001 0000028179 Dziadkowice 31 

17-306 Dziadkowice 

Tadeusz 

Bakunowicz 

jw. 

2 Ochotnicza Straż 

Poż. w Żurobicach 

16.07.2001 0000028255 Żurobice 17 A 

17-306 Dziadkowice 

Michał  Dmitruk jw. 

3 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Dołubowie 

16.07.2001 0000028204 Dołubowo 34 

17-306 Dziadkowice 

Marcin 

Wasilewski 

jw. 

4 Ochotnicza Straż 16.07.2001 0000028236 Hornowo Marek jw. 



Pożarna w Hornowie 17-306 Dziadkowice Boguszewski 

5 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Malinowie 

16.07.2001 0000028289 Malinowo 

17-306 Dziadkowice 

Sławomir 

Leszczyński 

jw. 

6 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Wojeńcu 

16.07.2001 0000028280 Wojeniec 

17-306 Dziadkowice 

Zbigniew  

Piotrowski 

jw. 

7 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Osmoli 

13.07.2001 0000027796 Osmola 52 

17-306 Dziadkowice 

Adam Bogumił 

Kamecki – Lach 

jw. 

 

Gmina Perlejewo 

1 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w  Perlejew. 

20.02.2002 0000092653 Perlejewo 

17-322 Perlejewo 

Sylwester 

Stankiewicz 

jw. 

2 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Twarogach Lackich 

17.08.2001 0000036675 Twarogi Lackie   

17-322 Perlejewo 

Ryszard Andrzej 

Kłopotowski 

jw. 

3 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Pełchu 

17.08.2001 0000036665 Pełch 

17-322 Perlejewo 

Wojciech 

Mościcki 

jw. 

4 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Osnówce 

20.08.2001 0000036999 Osnówka 

17-322 Perlejewo 

Bogdan Jurek jw. 

5 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Koskach 

– Wypychach 

17.08.2001 0000036686 Koski – Wypychy   

17-322 Perlejewo 

Andrzej 

Twarowski 

jw. 

6 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kobyli   

17.08.2001 0000036658 Kobyla   

17-322 Perlejewo 

Zbigniew  Trusiak jw. 

7 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Leszczce 

Dużej 

17.08.2001 0000036611 Leszczka Duża   

17-322 Perlejewo 

Krzysztof Koc jw. 

8 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Leszczce 

Małej 

29.08.2001   0000036619 Leszczka Mała   

17-322 Perlejewo 

Tadeusz 

Poniatowski 

jw. 

9 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

24.07.2001 0000030554 Czarkówka Mała   

17-322 Perlejewo 

Mieczysław 

Czarkowski 

jw. 



Czarkówce Małej 

10 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Grannem 

04.09.2001 0000036647 Granne 

17-322 Perlejewo 

Sławomir 

Bondarczuk 

jw. 

Gmina Nurzec – Stacja 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Nurcu – 

Stacji 

31.07.2001 0000032672 ul. Nowa 1 

17-330 Nurzec – 

Stacja 

Wiesław 

Władysław 

Marciniak 

jw. 

2 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Siemichoczach 

03.12.2001 0000068493 Siemichocze 57 

17-330 Nurzec – 

Stacja 

Aleksander 

Mikołajuk 

jw. 

Gmina Milejczyce 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Milejczycach 

18.07.2001 0000028775 ul. 3 Maja 44 

17-332 Milejczyce 

Andrzej Kryński jw. 

2 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Rogaczach 

18.07.2001 0000028791 Rogacze 11 

17-332 Milejczyce 

Roman  Kostiuk jw. 

3 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Sobiatynie 

1991 St. A 209 Sobiatyno 

17-332 Milejczyce 

Aleksander 

Tymoszewicz 

jw. 

 

 

 

Gmina Mielnik 

1 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Mielniku 

10.08.2006 0000261884 ul. Bugowa 10 

17-307 Mielnik 

Sławomir 

Dacewicz 

jw. 

2 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Sutnie 

29.08.2006 0000261813 Sutno 97 

17-307 Mielnik 

Adam Bersztolc jw. 

3 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Wilanowie 

09.08.2006 0000261816 Wilanowo 72 

17-307 Mielnik 

Witold Terebun jw. 

 

 

4 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Tokarach   

09.08.2006 0000261798 Tokary 

17-307 Mielnik 

Michał Suszyński jw. 



5 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Niemirowie 

09.08.2006 0000261762 Pl. Wyzwolenia 9 

17-307 Mielnik 

Michał 

Walendziuk 

jw. 

6 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Moszczonie Królew. 

31.10.2001 0000052484 Moszczona Królewska 

17-307 Mielnik 

Paweł 

Gorochowicz 

jw. 

 

 

7 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Oksiutyczach 

02.09.2011 0000395140 Oksiutycze 6 

17-307 Mielnik 

 

Lucjan 

Kożuchowski 

jw. 

8 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Osłowie 

09.11.2011 0000401527 Osłowo 12 A 

17-307 Mielnik 

 jw. 

Gmina Grodzisk 

1 Ochotnicza Straż 

Poż. w Grodzisku 

17.12.2013 0000491368 ul. 1 Maja 6 

17-315 Grodzisk 

Witold Kosiński jw. 

2 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Krynkach 

Sobolach 

1991 St. A 245 Krynki Sobole 

17-315 Grodzisk 

Zdzisław 

Stępkowski 

jw. 

3 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Żalach 

1991 St. A 244 Żale 

17-315 Grodzisk 

Tadeusz 

Boguszewski 

jw. 

4 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Sypniach 

1991 St. A 243 Sypnie 

17-315 Grodzisk 

Mieczysław 

Pietraniuk 

jw. 

5 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Stadnikach 

09.07.2009 0000332940 Stadniki 3 

17-315 Grodzisk 

Grzegorz Mazur jw. 

6 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Siemionach 

1991 St. A 247 Siemiony 

17-315 Grodzisk 

Jacek Błaszczuk jw. 

7 Ochotnicza Straż 

Poż. w Makarkach 

1991 St. A 240 Makarki 

17-315 Grodzisk 

Aleksander 

Demiańczuk 

jw. 

8 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kozłowie 

1991 St. A 239 Kozłowo 

17-315 Grodzisk 

Mikołaj Głuszuk jw. 



9 Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Korycinach 

1991 St. A 238 Koryciny 

17-315 Grodzisk 

Stanisław Sak jw. 

10 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Czarnej 

Wielkiej 

10.10.2013 0000480708 Czarna Wielka 61 

17-315 Grodzisk 

Edward 

Harkiewicz 

jw. 

11 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Czajach 

1991 St. A 235 Czaje 

17-315 Grodzisk 

Stanisław Tokarski jw. 

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE MAJĄCE SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIEGO, ZAEWIDENCJONOWANE 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIEMIATYCZACH, działające na podst. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713)   
 

Lp. 
Nazwa 

stowarzyszenia 

Data 

powstania 
Adres kontaktowy Przedstawiciel Cele działania 

1 Stowarzyszenie 

zwykłe „In Memoria” 

29.08.2018 ul. Ciechanowiecka 29 

17 – 300 Siemiatycze 

Henryk Boguszewski – promocja i upowszechnianie wiedzy o życiu i 

dokonaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego 

współpracowników i o odrodzonej II Rzeczypospolitej 

– promocja wzorów osobowych dla współczesnych 

Polaków, szczególnie młodego pokolenia 

– promocja takich wartości jak: patriotyzm, Służba 

Ojczyźnie i bliźniemu, ofiarność, odwaga, wiara, 

prawda, odpowiedzialność za losy kraju 

– zbiórka funduszy na budowę popiersia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Siemiatyczach 

– integracja społeczeństwa wokół idei budowy pomnika 

oraz integracji środowisk pro patriotycznych 

– reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

– działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem 

z pracy 

– wspomaganie młodzieży w planowaniu jej kariery 

zawodowej i wyborze kierunku dalszego kształcenia 

– działalność wspomagająca lokalny rozwój 



gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

– wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności 

lokalnej, kreowanie więzi międzyludzkich i lokalnego 

partnerstwa 

– ochrona dóbr lokalnej kultury, tradycji i obyczajów 

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, 

a także wspomaganie rozwoju demokracji 

2 Stowarzyszenie – 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Grannem 

04.09.2018 Granne 75 

17 – 322 Perlejewo 

Dorota Jasiota – aktywizacja mieszkańców wsi, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywizacji kobiet,   

- integracja społeczna mieszkańców wsi i działających na wsi,   

- dbałość o kulturę, tradycję – ze szczególnym 

uwzględnieniem tradycji chrześcijańskiej, 

- szerzenie kultury kulinarnej i zdrowego żywienia,   

- podejmowanie wśród mieszkańców wsi działań 

prozdrowotnych,   

- podtrzymywanie tradycji chrześcijańskiej, narodowej oraz 

świadomości narodowej i kulturowej, 

- reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władzy 

samorządowej i administracji państwowej,   

- inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy życia i 

pracy kobiet na wsi, udzielanie pomocy kobietom w wyk.  

obowiązków matki, gospodyni i pracowniczki rolnej, 

- prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno – 

wychowawczej, oświatowej i kulturalnej. 

3 Stowarzyszenie 

Zwykłe „Hrebla” 

27.12.2018 Borowiki 15 

17 - 332 Milejczyce 

Eugeniusz Tokajuk – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin  i osób, 

– zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom 

zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do 

emerytury wojskowej lub wojskowej renty 

inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz 

kombatantom, 



– działalność charytatywna, 

– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, 

– działalność na rzecz mniejszości narodowych, 

– ochrona i promocja zdrowia, 

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy, 

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz 

działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości, 

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, 

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

– krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, 

– porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

– upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz 

obronności państwa,   

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działania 

wspomagające rozwój demokracji, 



– ratownictwo i ochrona ludności, 

– pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 

konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

– upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijanie kontaktów i współpraca między 

społeczeństwami, 

– promocja i organizacja wolontariatu, 

– działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie. 

4 Stowarzyszenie 

„Forest Run” 

05.04.2019 Żurobice 

17-306 Dziadkowice 

Paweł Koprowski – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze 

szczególnym uwzględnieniem sportów biegowych, 

– promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, 

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, 

– ochrona środowiska przyrodniczego, 

– działalność charytatywna. 

5 Stowarzyszenie „Tu 

żyjemy” 

27.10.2020 Siemichocze 78, 17-330 

Nurzec Stacja 

Ewa Barbara 

Krasińska 

- działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego 

      

 

 

FUNDACJE MAJĄCE SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIEGO działające na podst. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) 
 

Lp. Nazwa fundacji Data rejestracji 

w KRS 

Numer KRS Adres kontaktowy Prezes Zakres działania 

1 Fundacja „Ratujmy” 

 

02.04.2007 0000172005 ul. Legionów  

Piłsudskiego 3 

17-300 Siemiatycze 

Magdalena 

Tyborowicz 

– pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny 

szpitala w Siemiatyczach 

– wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności 

medyczne pracowników szpitala w 



Siemiatyczach 

– wspieranie finansowe szpitala w Siemiatyczach 

– kształtowanie postaw prozdrowotnych 

mieszkańców Siemiatycz i okolic 

– wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa 

i rehabilitacji medycznej mieszkańców 

Siemiatycz i okolic 

– świadczenie pomocy osobom poszkodowanym 

w wypadkach komunikacyjnych 

2 Fundacja „Q - 

Źródłom” - Promocja 

Zdrowia 

Psychicznego 

i Historii 

12.12.2008 0000319734 ul. Nadbużańska 2 

17-312 Drohiczyn 

Bernadeta Ewa 

Głębicka 

– rozwój i promocja Podlasia jako regionu, 

a także ochrona dziedzictwa, kultury 

i przyrody Podlasia, to znaczy: 

* promocja Podlasia jako miejsca przenikania się 

kultur, promocje turystyki kulturowej 

* szerzenie kultury regionu Podlasia, 

w tym literatury, muzyki, teatru, architektury, plastyki, 

fotografii, kuchni, medycyny 

* przywracanie zapomnianych tradycji, obyczajów, 

zawodów i rzemiosł 

* badanie i przywracanie tradycji różnych kultur, które 

były obecne w regionie, działając na rzecz umacniania 

i popularyzacji idei tolerancji wobec tych kultur przy 

zachowaniu tożsamości kulturowej i etnicznej 

* działalność w zakresie edukacji, ekologicznej, 

propagowanie idei zachowań mających na celu ochronę 

środowiska naturalnego regionu 

* działalność w zakresie edukacji historycznej 

i kulturowej 

* wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokal. 

* działalność na rzecz rozwoju gospodarczego regionu,  

rozwoju zawodowego i aktywizacji zawodowej jego 

mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób 

pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych oraz 

znajdujących się z innych przyczyn w trudnej sytuacji 

życiowej 



* działalność na rzecz rozwoju młodzieży poprzez 

kontakt z kulturą, przyrodą, tradycją i historią   

* działalność na rzecz prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego mieszkańców regionu, 

a w szczególności pomoc w powrocie do zdrowia i 

równowagi psychofizycznej osobom 

niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej sytuacji, 

trudnej młodzieży oraz osobom wychodzącym z 

uzależnień 

 

3  Fundacja „Donum” 

 

24.02.2009 0000324006 ul. Kilińskiego 8     

17 - 300 Siemiatycze 

 

  

Ewa Elżbieta 

Jarocka 

– udzielanie pomocy osobom potrzebującym 

w ważnych sprawach życiowych, a w 

szczególności: 

* rodzinom zagrożonym trudnościami wnikającymi z 

ubóstwa, braku zaradności życiowej, uzależnień, 

przemocy i innych przyczyn 

* osobom niepełnosprawnym i członkom ich rodzin 

* dzieciom i młodzieży 

– propagowanie w społeczeństwie informacji na 

temat problemów wynikających z ubóstwa, 

braku zaradności życiowej, uzależnień, 

przemocy, niepełnosprawności i innych 

przyczyn 

– wyrównywanie szans edukacyjnych, 

społecznych i życiowych dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych (zwłaszcza z obszarów wiejskich i 

małych miast) 

– przeciwdziałanie patologiom i zapobieganie 

sieroctwu społecznemu 

– wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem 

osobowym i wychowaniem 

– promowanie pozaszkolnych działań 

wychowawczych i edukacyjnych 

– promocja i ochrona zdrowia ludzkiego   

 



4 Fundacja „Rogata” 08.05.2009 0000329268 Rogacze 17 

17-332 Milejczyce 

Edyta 

Zdzisława 

Iwaniuk 

– aktywizacja środowisk lokalnych, mająca na 

celu podtrzymanie tożsamości kulturowej 

poprzez działania kulturalne i edukacyjne 

– popularyzowanie idei wielokulturowości, 

tolerancji, aktywności społecznej oraz idei 

społeczeństwa obywatelskiego 

– działalność na rzecz ochrony zabytków i dóbr 

kultury, a także podtrzymywania tradycji 

– działalność na rzecz promocji walorów 

kulturowych i krajoznawczych Podlasia, w tym 

działalność na rzecz ochrony zasobów natury 

– inicjowanie i wspieranie nowatorskich 

rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego 

– działalność kulturalna, badawcza, naukowa, 

artystyczna i edukacyjna 

– działalność na rzecz organizacji, których celami 

statutowymi są: działalność naukowo – 

badawcza, oświatowa i kulturalna, ekologiczna, 

promocyjna 

– działalność oświatowa i kulturalna na rzecz 

zmniejszenia problemów i patologii 

społecznych ze szczególnym naciskiem na 

bezrobocie i alkoholizm 

– wspieranie rozwoju gospodarczego i 

przedsiębiorczości 

– propagowanie ekologii 

5 Fundacja 

Wychowawców 

Verbum 

12.04.2016 0000612007 ul. Kościelna 1 

17 – 300 Siemiatycze 

Jan Koc – krzewienie wartości chrześcijańskich zgodnie z 

nauka ewangelii i kościoła rzymskokatolickiego 

– wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych w 

osiąganiu dojrzałego rozwoju w perspektywie 

chrześcijańskiej wizji człowieka, rodziny, 

społeczeństwa 

– prowadzenie działalności edukacyjnej 

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 



wyrównywania szans tych rodzin i osób 

– działalność charytatywna 

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej 

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości 

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

– działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

– działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami 

– promocja i organizacja wolontariatu 

6 Fundacja Mater 26.09.2016 0000638665 ul. Kościelna 10    

17 – 312 Drohiczyn 

Piotr Jurczak – wspieranie inicjatyw oświatowych, oświatowo  

– wychowawczych, społecznych i kulturalnych 

7 Fundacja Memoria et 

Veritatis 

26.07.2017 0000688397 ul. Szpitalna 17 

Niemirów 

17 – 307 Mielnik 

Maria Anna 

Dymper 

Filipkowska    

– działanie na rzecz społeczeństwa poprzez 

podtrzymywanie tradycji narodowych, 

pielęgnowanie polskości oraz działania na rzecz 

rozwoju świadomości kulturowej i narodowej; 

– wyrównywanie szans rozwoju dzieci i 

młodzieży, szczególnie pochodzących z małych 

ośrodków miejskich i wiejskich; 

– działalność na rzecz kultury, nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania; 

– dbanie o dobre imię Polski; 



– promocja i organizacja wolontariatu; 

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych osób i 

rodzin; 

– działalność wspomagająca technicznie, 

szkoleniowo i informacyjnie organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty działające w 

sferze pożytku publicznego. 

8 Fundacja LEXON w 

Adamowie-Zastawa 

13.01.2020 0000822806 Adamowo Zastawa 

10, 17-307 Mielnik 

Karolina Zofia 

Sacha 

– podejmowanie działań służących wspomaganiu 

rozwoju społeczności lokalnych w różnych 

dziedzinach życia społecznego 

– działania służące krzewieniu idei 

wielokulturowości i przełamywania barier 

kulturowych  i językowych 

– prowadzenie wszechstronnej działalności 

związanej z edukacją kulturowa i społeczną 

– działania służące wyrównywaniu szans grup 

słabszych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

– współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju: 

demokracji rynku, edukacji, nauki, kultury, 

sportu 

 

9 Fundacja „Niebieski 

Parasol” w 

Siemiatyczach 

05.03.2020 0000832802 Ul. Fieldorfa 16, 17-

300 Siemiatycze 

Daniel 

Podoliński 

1. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, 

osobom dorosłym z autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi,  

2. Udzielanie wsparcia rodzinom, opiekunom 

osób z autyzmem, a także terapeutom, 

pedagogom, nauczycielom pracującym z takimi 

osobami,  

3. Szeroko pojęte działania mające na celu 

ochronę, promocję, profilaktykę zdrowia 

lokalnej społeczności,  

4. Prowadzenie kompleksowej terapii, edukacji, 



rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, 

społecznej i zawodowej, zgodnej z 

najnowszymi standardami krajowymi i 

międzynarodowymi dla dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych z autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi,  

5. Prowadzenie działań z zakresu pomocy 

społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji rodzinnej, wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób,  

6. Działalność na rzecz integracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  

7. Promocja problemu autyzmu i potrzeb osób 

nim dotkniętym, przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej,  

8. Rzecznictwo interesów i praw dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych z autyzmem i 

zaburzeniami pokrewnymi,  

9. Realizacja zadań z zakresu nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania,  

10. Organizacja wypoczynku dzieci i 

młodzieży,  

11. Działalność w dziedzinie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego,  

12. Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu,  

13. Promocja turystyki i krajoznawstwa,  

14. Promocja i organizacja wolontariatu,  

15. Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych,  

16. Działalność charytatywna,  

17. Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 



w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1-

32 "Ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie". 
 

 

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIEGO ZAEWIDENCJONOWANE 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIEMIATYCZACH działające na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów 

sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz 1449) 

 

Lp.   Nazwa Data 

rejestracji 

Adres kontaktowy Teren działania Cele działania 

1 Uczniowski Klub 

Sportowy "Danex" 

28.05.1996 

 

ul. Andersa 4 

17-300 Siemiatycze 

miasto Siemiatycze - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego 

uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły 

oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków 

Klubu 

- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form 

aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, 

stopnia sprawności i zainteresowań sportowych 

- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na 

obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim 

- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu 

wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej 

- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego 

- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych 

- organizowanie imprez integrujących młodzież pozaszkolną, 

rodziców oraz nauczycieli 

2 Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy w 

Czartajewie   

03.07.1996 ul. Szkolna 4, Czart. 

17-300 Siemiatycze 

SP w Czartajewie jw. 

3 Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

03.07.1996 Szkoła Podstawowa 

w Tołwinie 

gmina Siemiatycze jw. 



w Tołwinie 17-300 Siemiatycze 

5 Uczniowski Klub 

Sportowy "Kangur" w 

Siemiatyczach   

03.07.1996 ul. Andersa 4 

17-300 Siemiatycze 

gmina Siemiatycze jw. 

6 Uczniowski Klub 

Sportowy 

"Szerszenie" w 

Szerszeniach 

21.05.1998 Szkoła Podstawowa 

w Szerszeniach 

17-300 Siemiatycze 

gmina Siemiatycze jw. 

7 Uczniowski Klub 

Sportowy "Lider" 

17.06.1998 ul. Ogrodowa 2 

17-300 Siemiatycze 

gmina Siemiatycze jw. 

8 Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

"Błyskawica" w Czart. 

17.12.1998 Zespół Szkół 

Rolniczych w Czart. 

17-300 Siemiatycze   

gmina Siemiatycze jw. 

9 Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

"Herkules” przy SP w 

Perlejewie   

05.03.1999 Szkoła Podstawowa 

w Perlejewie 

17-322 Perlejewie 

gmina Perlejewo jw. 

10 Uczniowski Klub 

Sportowy "Sukces"  

przy SP w Mielniku 

08.03.1999 ul. Brzeska 142 

17-307 Mielnik 

gmina Mielnik jw. 

11 Uczniowski Klub 

Sportowy "Promyk" 

przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Siem.   

14.06.1999 ul. Kościuszki 43 

17-300 Siemiatycze 

gmina Siemiatycze jw. 

12 Uczniowski Klub 

Sportowy "Żaczek" 

w Siemiatyczach 

05.12.2000 ul. Kościuszki 88 

17-300 Siemiatycze 

gmina Siemiatycze w likwidacji 

 

13 Uczniowski Klub 

Sportowy "Meteor" 

w Grodzisku    

22.01.2001 ul. 1 Maja 36 

17-315 Grodzisk 

gmina Grodzisk jw. 

14 Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 

22.05.2001 Gimnazjum w 

Perlejewie   

gmina Perlejewo jw. 

 



"Iskra" w Perlejewie 17-322 Perlejewo    

15 Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy  

"Sokoły”w Dziadkow.      

08.07.2002 17-306 Dziadkowice 

 

 

gmina Dziadkowice 

 

jw. 

16 Klub Sport. Ludowe 

Zespoły Sportowe 

"Husar"w Nurcu-St. 

11.07.2003 ul. Żerczycka 34 

17-330 Nurzec – St.      

gmina Nurzec – Stacja   jw. 

17 Katolicki Klub 

Sportowy "Orzeł" 

Siemiatycze 

07.11.2003. ul. 3 Maja 2 

17-300 Siemiatycze 

powiat siemiatycki jw. 

18 Ludowy Klub 

Sportowy "Orzeł 

Lisowo" w Lisowie 

22.12.2003 Lisowo 26 

17-312 Drohiczyn 

wieś Lisowo jw. 

19 Uczniowski Klub 

Sportowy 

"Olimpijczyk" w 

Ostrożanach    

05.05.2004 Ostrożany 41 

17-312 Drohiczyn 

Zespół Szkół 

Rolniczych 

im. W. Witosa 

w Ostrożanach 

jw. 

20 Dzielnicowy Klub 

Sportowy „Łojki” w 

Siemiatyczach 

09.08.2004 ul. 11 Listopada 124 

17-300 Siemiatycze 

woj. podlaskie jw. 

21 Lekkoatletyczny  Klub 

Sportowy „Sprinter” 

Siemiatycze 

09.03.2011 ul. Nadrzeczna 29 

17–300 Siemiatycze 

woj. podlaskie jw. 

22      

 


