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Katalog
organizacji i instytucji
użyteczności publicznej działających na terenie
gminy Przelewice

	



PRZELEWICE; PAŹDZIERNIK 2014 ROK
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI 
Z TERENU GMINY PRZELEWICE

LP.

NAZWA  I SIEDZIBA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI

CEL DZIAŁANIA

INFORMACJE
DODATKOWE
1
2
3
4
1.

Ogród Dendrologiczny Samorządowy 
Zakład Budżetowy w Przelewicach 
strona internetowa: www.ogrodprzelewice.pl
e-mail: info@ogrodprzelewice.pl

Osoba do kontaktu:
Maria Jolanta Syczewska
dyrektor
tel. 91/564 30 80
fax.: 91/579 00 88

Szkółka drzew i krzewów:
kom. 723 490 583
(w czasie godzin otwarcia Ogrodu)

Punkt sprzedaży roślin:
kom. 723 490 584
(w czasie godzin otwarcia Ogrodu)




Działalność badawcza 
i utrzymanie kolekcji dendrologicznej:
Park o pow. 30 ha
	Oranżeria
Laboratoria i pracownie badawcze; 
Ochrona roślin ex situ
Edukacja przyrodnicza:
Zajęcia terenowe
Warsztaty rękodzieła
Zajęcia laboratoryjne
Turystyka edukacyjna 
i rekreacyjno-wypoczynkowa:
Ścieżki edukacyjne dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych
Wystawy
	Koncerty „4 Pory Ogrodu”
	Schronisko młodzieżowe
Kawiarnia pałacowa
Produkcja i sprzedaż materiału szkółkarskiego.
Doradztwo w zakresie urządzania terenów zielonych.
Ogród Dendrologiczny 
w Przelewicach jest odwiedzany rocznie przez ok. 70 tys. turystów. Pierwsze założenie parkowe               w Przelewicach powstało                 w 1814 r. Park i pałac są  wpisane do rejestru zabytków, a pałac stanowi po odbudowaniu siedzibę Botanicznego Centrum Badawczo -Wdrożeniowego  (25 miejsc noclegowych i 20 w schronisku przy Ogrodzie), sala audiowizualna do prowadzenia zajęć oraz toalety dla turystów.
2.



Publiczne Gimnazjum w Przelewicach
74-210 Przelewice 95A
strona internetowa:
www.gimnazjumprzelewice.pl 
e-mail: gimprzel@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu:
Renata Kozicka - dyrektor
tel. 91/564 31 60
              564 35 00
Sala sportowa przy PG w Przelewicach,
74-210 Przelewice 95A

Zasady korzystania:
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Przelewice  z dnia 04 marca  2010 r.  
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowej przy PG w Przelewicach znajduje się m.in.  na stronie internetowej:

www.przelewice.pl

Rezerwacja sali pod nr tel.:
91/564 31 60, 564 35 00 w godz.: 8:00– 15:00 
 (od poniedziałku do piątku)
	Edukacja młodzieży.

Dodatkowa oferta dla uczniów:
a- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie kół:
-  geograficznego i chemicznego,
-  ekologicznego,
- zajęcia zespołu wokalnego;
b- wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do kina, operetki, teatru, muzeum itp.;

Cel:

Promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu i  kształtowanie zainteresowań sportowych.
Integracja z osobami niepełnosprawnymi.

W sali sportowej prowadzone są zajęcia sportowe o szerokim wachlarzu dyscyplin sportowych z różnymi grupami społecznymi z terenu naszej gminy oraz o  zasięgu regionalnym.
Szkoła aktywnie uczestniczy 
w organizowaniu różnego typu imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców gminy.


3.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy 
w Kłodzinie Nr 37, 74-210 Przelewice: (Oddziały I-VI) i „0”
strona internetowa:
www.szkolaklodzino.pl 
e-mail: psp_klodzino@wp.pl

Osoba do kontaktu:
Hanna Pecuch – dyrektor 
tel. 91/564 31 11
Szkoła posiada salę sportową. Zasady korzystania przyjęto w Zarządzeniu Nr 77/05 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowej.
Dwa oddziały "0" umiejscowione są 
w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przelewicach.
	Edukacja dzieci i młodzieży.
	Dodatkowa oferta dla uczniów:

a- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie:
- koła teatralnego,
- szkolnego koła: PCK, LOP,
- koła ekologicznego,
- koła informatycznego,
- koła matematycznego,
- koła młodego literata,
- koła muzycznego,
- koła plastycznego.
b- wycieczki krajoznawcze 
 i wyjazdy do kina, operetki, teatru, muzeum itp.
3. Promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu, kształtowanie zainteresowań sportowych i integracja z osobami niepełnosprawnymi.
Szkoła wychodzi z szeroką ofertą kulturalną do społeczności lokalnej poprzez organizację różnych masowych imprez.
4.
Publiczna Szkoła Podstawowa
 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Jesionowie  Nr 39, 74-210 Przelewice: 
(Oddziały I-VI) i „0”
strona internetowa:
www.szkolajesion.republika.pl 
e- mail: pspjesionowo@interklasa.pl 
Osoba do kontaktu:
Krzysztof Jessa - dyrektor 
tel. 91/564 30 76
Szkoła posiada salę gimnastyczną. Oddział "0" mieści się w oddzielnym budynku.
	Edukacja dzieci i młodzieży
	Dodatkowa oferta dla uczniów:

	prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie koła sportowego;
	wycieczki krajoznawcze 
i wyjazdy do kina, operetki, teatru, muzeum itp.
Promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu, kształtowanie zainteresowań sportowych i integracja z osobami niepełnosprawnymi.


Szkoła wychodzi z szeroką ofertą kulturalną do społeczności lokalnej poprzez organizację różnych masowych imprez.
5.
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Żukowie Nr 38, 73-115 Dolice:
(Oddziały I-VI) i „0”

strona internetowa:
www.psp38zukow.republika.pl 
e-mail: pspzukow@op.pl

Osoba do kontaktu:
Marlena Żelaskowska - dyrektor
tel. 91/563 01 25

Edukacja dzieci i młodzieży.
Dodatkowa oferta dla uczniów:
	prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

w zakresie kół: 
-  informatycznego, matematycznego,
- języka angielskiego, przyrodniczego,
- religijno- biblijnego;
b) wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do kina, operetki, teatru, muzeum itp.
	Promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu, kształtowanie zainteresowań sportowych i integracja 

z osobami niepełnosprawnymi.
Szkoła wychodzi z szeroką ofertą kulturalną do społeczności lokalnej poprzez organizację różnych masowych imprez.

6. 










Ochotnicze Straże Pożarne
(5 jednostek wraz z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi:
OSP Przelewice, Lubiatowo, Jesionowo, 
Kluki, Płońsko)
strona internetowa: 
www.zgospprzelewice.pl 
Osoby do kontaktu:
1) Henryk Nawój – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Pyrzycach
kom.  609 042 740 
e-mail: henryk.nawoj@hacon.pl
2) Janusz Wójtowicz – komendant gminny Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przelewicach
tel. 91/564 33 92
e-mail: sekretarz@przelewice.pl 
	Ochrona p. poż.
	Zadania wynikające z obecności w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
	Oferta dodatkowa:

	organizacja imprez typu: zabawy taneczne, turnieje wiedzy pożarniczej, pomoc dla dzieci w domach dziecka, pokazy  sprawnościowe;
	współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowo- pożarniczych.

OSP na terenie gminy Przelewice działa aktywnie m.in. poprzez organizowanie ćwiczeń i zawodów  drużyn strażackich oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Warto dodać, że podczas różnego typu spotkań integracyjnych i imprez rozrywkowych organizuje pokazy strażackie, w tym z zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Tego typu pokazy odbywają się także w szkołach i świetlicach środowiskowych na terenie gminy.


7. 
Gminna Biblioteka Publiczna
w Przelewicach 63A, 74-210 Przelewice 
oraz
3 filie  w miejscowościach: Karsko, Kłodzino, Jesionowo oraz 5 punktów bibliotecznych 
w miejscowościach:
Ślazowo, Ukiernica, Lubiatowo,
 Przywodzie i Laskowo
e-mail: bibliotekaprzelewice@gazeta.pl

Osoba do kontaktu:
Grażyna Konieczna -  dyrektor
tel. 91/564 33 62
	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, wyszukiwanie i udzielanie informacji.
	Ponadto w godzinach otwarcia Biblioteki korzystać można nieodpłatnie z dostępu do Internetu (udostępnione są 2 stanowiska komputerowe), a dla dzieci i młodzieży organizowane są konkursy, wieczory z bajką, zajęcia rysunkowe.
	Udostępnianie pomieszczeń Biblioteki na różnego rodzaju zebrania i szkolenia oraz spotkania z mieszkańcami gminy.

Oprócz funkcji czytelniczej w GBP odbywają się różnego typu spotkania i szkolenia oraz imprezy integracyjne np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Spotkania Opłatkowe.
8.





Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe na Wsi przy OSP Przelewice

Osoba do kontaktu: 
Henryk Nawój
 kom. 609 042 740
e-mail: henryk.nawoj@hacom.pl
Głównym celem pracowni multimedialnej  jest umożliwienie lokalnej społeczności wiejskiej korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczanie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego. 
Z usług Centrum chętnie korzystają dzieci i młodzież w godzinach popołudniowych. Jest to też miejsce nauki zadań udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

9.
Centrum Kształcenia na Odległość- Wioska Internetowa w Laskowie

Osoba do kontaktu:
Joanna Mieszkowska
tel. 91/391 38 32

e-mail: laskowo_z@wioskainternetowa.pl 
W ramach usług Centrum zapewniamy:
	bezpłatny dostęp do usług teleinformatycznych,
	bogate zasoby edukacyjne – biblioteka multimedialna,
	organizacja szkoleń  dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z pozyskiwania środków zewnętrznych,
	organizacja pogadanek dla różnych grup wiekowych  na temat okresu dorastania młodzieży, zasad komunikacji w rodzinie,
	próbne testy dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum,
	bezpłatne kursy z podstaw:  obsługi komputera, pisania życiorysu-cv i listu motywacyjnego,
	bezpłatne kursy szkoleniowe metodą e-learingową.

W lokalu Centrum oprócz świadczonych usług komputerowych odbywają się też dodatkowo zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Można tu  w sposób ciekawy i aktywny spędzać czas wolny m.in. poprzez uczestnictwo w: zajęciach plastycznych, grach i zabawach integracyjnych, imprezach okolicznościowych, zajęciach rozwijających pamięć 
i koncentrację uwagi, a przede wszystkim warto dodać, że można tu dobrze się wspólnie bawić.

10.





Ludowy Klub Sportowy „Wicher” 
w Przelewicach, 74-210 Przelewice
- sekcja piłki nożnej

strona internetowa:
http://wicherprzelewice.futbolowo.pl 
e-mail: rychu-64@o2.pl

Osoba do kontaktu:
prezes Zarządu: Ryszard Niewiadomski 
tel. 91/564 34 77 
kom. 606 699 752

kierownik drużyny:

Jerzy Ostrówka 
tel. 91/5643 252
 kom. 502 485 488

Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe 
i sprzętowe Klubu.
	Angażowanie wszystkich do różnych form aktywności ruchowej, gier  i zabaw dostosowanych do wieku,  stopnia sprawności i zainteresowań  sportowych.
	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
	Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.

Poza obowiązującymi meczami ligowymi drużyna bierze udział  w halowych turniejach piłki nożnej, które odbywają się 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.
W Klubie funkcjonują trzy drużyny a mianowicie: seniorzy, juniorzy, trampkarze LKS „Wicher”. Klub zgłoszony jest do rozgrywek w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej  w Szczecinie, gdzie aktywnie uczestniczy w organizowanych rozgrywkach piłkarskich i uzyskuje wysokie lokaty. Obecnie w klasie okręgowej.
11.
Ludowy Klub Sportowy „Wicher” 
w Przelewicach, 74-210 Przelewice
- sekcja tenisa stołowego

Osoba do kontaktu:
Marek Kibała – kierownik sekcji
 tenisa stołowego
tel. 91/564 32 96




Planowanie i organizowanie życia sportowego oraz propagowanie sportu masowego poprzez uprawianie tenisa stołowego przez uczniów, młodzież i osoby dorosłe z terenu gminy Przelewice.
Podnoszenie umiejętności sportowych przez dzieci,  młodzieży i osoby dorosłe  
w zakresie sekcji tenisa stołowego oraz rozbudzanie w nich potrzeby rywalizacji sportowej.
	Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.

Członkowie sekcji tenisa stołowego  aktywnie uczestniczą w zajęciach szkoleniowych, w tym gminnych i powiatowych imprezach sportowych oraz wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego
 w Koszalinie.
12.

















Ludowy Zespół Sportowy „Błyskawica” 
w Klukach,  74-210 Przelewice

strona internetowa:
www.blyskawicakluki.vgh.pl 

Osoby do kontaktu:
prezes Zarządu: Tomasz Zabraniak
trener: Dariusz Fijałkowski
kom. 509 501 702
Adres do korespondencji:
Kluki 3, 74 – 210 Przelewice


Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu.
	Angażowanie wszystkich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
	Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.
Poza obowiązującymi meczami ligowymi drużyna bierze udział w halowych turniejach piłki nożnej, które odbywają się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. Również  rozgrywane są mecze sparingowe pomiędzy sąsiednimi drużynami.
Obecnie drużyna składa się 
z dwóch sekcji: seniorzy                   i juniorzy. 











13.







Uczniowski Klub Sportowy Przelewice
(UKS „OLIMPIJCZYK”),
74-210 Przelewice

Osoba do kontaktu:
Dariusz Jałoszyński - prezes
kom. 509 239 430
	Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej.


	Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej.


Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” istnieje od 2000 r., a działa na terenie PG w Przelewicach. Jego członkowie w większości to uczniowie gimnazjum. Klub uczestniczy w imprezach sportowych powiatu 
i województwa (w miarę posiadanych środków). 
14.
Uczniowski Klub Sportowy 
"SOCCER Przelewice”
Osoba do kontaktu
             Tomasz Worytko - prezes
                  91/5643200
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 
- podnoszenie poziomu sportowego poprzez szkolenie i treningi uzdolnionych dzieci, 
- organizowanie otwartych piłkarskich imprez sportowo rekreacyjnych
- dbanie o rozwój bazy sportowej 
- czynny udział w życiu sportowym gminy
- promocja gminy podczas meczów i imprez sportowo rekreacyjnych
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu 

Klub rozpoczął działalność w grudniu 2013 r., a najmłodsza grupa zawodników funkcjonuje już od 4 lat, uczestnicząc w systematycznych treningach.

15.








Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregion Pomerania w Przelewicach, Przelewice nr 17,  74-210 Przelewice

Osoba do kontaktu:
Wanda Jałoszyńska- Bitenc – przewodnicząca
Maria Syczewska – sekretarz
tel. 91/564 30 80
	Edukacja proekologiczna.
	Działalność kulturalna.
	Współpraca euroregionalna.

Profilaktyka zdrowia.
Integracja środowisk.
	Działania na rzecz poprawy życia najuboższych.
Stowarzyszenia powstało               w 1999 r. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w pozyskaniu środków pomocowych na odbudowę pałacu. Obecnie organizacja ta współfinansuje koncerty „Cztery Pory Ogrodu”.
16.









Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” z siedzibą przy Gimnazjum  im. OZP w Przelewicach, 
74-210 Przelewice 95 A
strona internetowa:
www.psews.republika.pl
e-mail: anreko@wp.pl
Osoba do kontaktu:
Renata Kozicka – prezes Zarządu
tel. 91/564 30 53
Stowarzyszenie stawia sobie za cele m.in. wyrównywanie szans rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej z młodzieżą miejską, wspieranie i pomoc uczniom mającym szczególne trudności w nauce, upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży, popularyzowanie  w społeczeństwie potrzeby zdobywania wiedzy i uczenia się, prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami.
Stowarzyszenie organizuje szereg różnych przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Aktywnie włącza się też do współpracy w zakresie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych  dla dzieci i młodzieży. 

17.










Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Jesion”, z siedzibą w Jesionowie, 
74-210 Przelewice, 
e-mail: wawrzyn303@gimail.com
Osoba do kontaktu:
Piotr Wawrzynowicz – prezes Zarządu
tel.  663707402
Działalność Stowarzyszenia skupia się m.in. wokół  aktywizacji różnych grup społecznych, a także krzewienia zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i podnoszenia sprawności fizycznej oraz wspierania działań promujących miejscową kulturę i działań na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Z dotychczasowej działalności na uwagę zasługuje fakt dotyczący przeprowadzania szeregu prac społecznych poprawiających stan techniczny i wygląd siedziby Stowarzyszenia  oraz organizowa-
nie różnych imprez aktywizują-
cych mieszkańców Jesionowa i okolic tj. turnieje, gry i zabawy sportowe, konkursy, festyny.
18.

Przelewickie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w SPZOZ Przelewice Nr 98,
74-210 Przelewice
Osoba do kontaktu:
Anna Danielak – prezes Zarządu
tel. 91/564 31 32
Celem Stowarzyszenia są działania aktywizujące społeczność lokalną poprzez podejmowanie działań: edukacyjnych, profilaktycznych i informacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Przelewice, dla których Stowarzyszenie zostało powołane.


19. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Przelewice

Osoby do kontaktu:
Kazimierz Pałaszewski – prezes Zarządu
Stefan Marian Sopiński – wiceprezes Zarządu
tel. 91/564 31 75

Celem Stowarzyszenia są m.in. działania aktywizujące społeczność lokalną poprzez podejmowanie przedsięwzięć w sferze: edukacji, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji gminy i rozwoju turystyki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Aktualnie członkowie Stowarzyszenia, a głównie Zespół „Jutrzenka”  promuje folklor lokalny i aktywnie włącza się  w promocję gminy m.in. poprzez uczestnictwo w imprezach lokalnych i regionalnych, przeglądach zespołów.
20.





Przelewickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wrzos”, 
74-210 Przelewice  20

Osoba do kontaktu:
Mieczysław Kalinowski

Szczegółowe informacje o grupach wsparcia  można uzyskać  w OPS Przelewice
tel. 91/ 564 33 92 w. 26.
91/ 391 38 26

Propagowanie na zewnątrz trzeźwości 
i zmiany obyczajów  w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji.
	Pełnienie roli środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych od alkoholu, dające poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych.

Aktualnie aktywnie działa Grupa Samopomocowa dla osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym oraz Grupa Wsparcia dla osób pijących szkodliwie lub tych, które nadużywają, bądź nadużywały alkoholu. Spotkaniom tym przewodniczy p. Mieczysław Kalinowski. Odbywają się one  w lokalu, usytuowanym w Dworku w Przelewicach (nr 20) w każdy piątek o godz. 18:00. W uzasadnionych przypadkach istnieje też możliwość interwencji w miejscu zamieszkania po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą.
21.
Stowarzyszenie „Aktywne Przelewice”
z siedzibą Przelewicach
74-210 Przelewice 6

Osoba do kontaktu: 
Karolina Drozdowska – prezes Zarządu
e-mail: babulinka@o2.pl 







Celem Stowarzyszenia jest kreowanie przyjaznej, otwartej, inspirującej przestrzeni dla mieszkańców, przyjaciół i gości Przelewic, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej, obywatelskiej, działań kulturalnych oraz przedsiębiorczości poprzez m.in. podejmowanie działań na rzecz uruchomienia i funkcjonowania miejsca spotkań mieszkańców, prowadzenie KGW, wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz podejmowanie innych inicjatyw integrujących społeczność.
Stowarzyszenie w swych działaniach skupia się na organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych, turniejach rodzinnych i innych przedsięwzięciach aktywizujących lokalną społeczność.

22.
Stowarzyszenie „POMAGAM – BO CHCĘ”
w Przelewicach
74-210 Przelewice

Osoba do kontaktu:
Beata Kowalewska
tel. 605 843 729
e-mail: beatka917@wp.pl


W ramach swej działalności Stowarzyszenie będzie podejmowało inicjatywy na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności poprzez niesienie pomocy przede wszystkim rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzinom dysfunkcyjnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, przy szczególnym uwzględnieniu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku.
W trakcie rejestracji w KRS.
23.
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Przelewicach
74-210 Przelewice 

Osoba do kontaktu:
Bożena Fiszer



	Inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich i ich rodzin.
	Prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych

i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych,  rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, itp.
Koło organizuje różnego typu spotkania integracyjne  i imprezy np. z okazji: Sylwestra, Dnia Kobiet, Andrzejek, Wigilii. Warto dodać, że zajmuje się też rękodzielnictwem np.  przed Świętami Wielkanocnymi Panie z Koła przygotowują piękne palemki i inne ciekawe produkty.
24. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Klukach

Osoba do kontaktu:
Celina Kalisz – przewodnicząca

tel. 91/564 31 43

	Inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków życia, pracy i ochrony zdrowia kobiet wiejskich ich rodzin.
	Prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności społeczno-kulturalnej, upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych,  rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, itp.

Koło organizuje różnego typu spotkania integracyjne  i imprezy np. z okazji: Sylwestra, Dnia Kobiet, Andrzejek, Wigilii. Aktywnie uczestniczy też w promowaniu swych produktów tradycyjnych, którymi są np. różnego typu potrawy z ryb.
25.
Stowarzyszenie (zwykłe) 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ukiernicy

Osoba do kontaktu:
Krystyna Podgórczyk - przewodnicząca


Obrona praw, reprezentowanie  interesów  i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin. 
	Działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich.
	Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji i kultury  ludowej. 
	Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich. 
	Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
	Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.
	Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet. 
	Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi.
	
Koło organizuje różnego typu spotkania integracyjne  i imprezy np. z okazji: Sylwestra, Dnia Kobiet, Andrzejek, Wigilii. Aktywnie uczestniczy w imprezach gminnych i regionalnych  w promowaniu swych produktów tradycyjnych, którymi są np. pierogi ukiernickie, pasztet z królika i różnego typu słodkości. 
Warto dodać, że zajmuje się też rękodzielnictwem np. na Wielkanoc Panie z Koła przygotowują piękną palmę. Ponadto niektóre z Pań specjalizują się w hafcie krzyżykowym, wyrobach z wikliny i siana.
26.
Stowarzyszenie „Po sąsiedzku”
 Laskowo 16, 74-210 Przelewice

Osoba do kontaktu:
Joanna Mieszkowska – prezes Zarządu

e-mail: 
joanna-kucinska@wp.pl 


Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, w szczególności poprzez podejmowanie działań m.in. z zakresu: promocji talentów, produktów lokalnych, turystyki, promocji ekologii,  zdrowego i wolnego od używek, aktywnego stylu życia.
Stowarzyszenie wdraża swe cele poprzez aktywizację społeczną mieszkańców gminy Przelewice   w obszarze np. życia kulturalnego i edukacyjnego.  Przykładowo organizuje różnego typu spotkania integracyjne i  imprezy kulturalno-rozrywkowe. Ponadto w trakcie zajęć świetlicowych z dziećmi wykonywano różnego typu wyroby rękodzielnicze. Odbywają się też warsztaty edukacyjne w zakresie np. komunikacji interpersonalnej.
27.
Stowarzyszenie „Rosiny – to my”
 Rosiny 8, 74-210 Przelewice

Osoba do kontaktu:
Marek Szymkowiak – prezes Zarządu

e-mail: 
rosiny.tomy@gmail.com

Celem Stowarzyszenia jest: m.in.
-  działalność kulturalna, regionalna i społeczna,
- ochrona środowiska,
- upowszechnienie wiedzy o historii Rosin i okolic,
-poprawa i promocja walorów estetycznych i krajobrazowych rejonu oraz produktów lokalnych,
- działalność wspierająca wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,
- podejmowanie działań w celu integrowania i aktywizowania mieszkańców Rosin.
Stowarzyszenie wdraża swe cele poprzez aktywizację społeczną mieszkańców w obszarze np. życia kulturalnego i edukacyjnego.  Przykładowo organizuje różnego typu spotkania i  imprezy kulturalno-rozrywkowe. Ponadto w trakcie warsztatów rękodzielniczych wykonywano różnego typu wyroby rękodzielnicze. 
28.
Stowarzyszenie (zwykłe) "Przelewice - Wspólna Sprawa", z siedzibą 
w Przelewicach
Osoba do kontaktu:
Magdalena Soska – przewodnicząca
tel. 91/5643344
e-mail: 
magda.soska@przelewice.eu



Celem Stowarzyszenia jest: m.in.
- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego mieszkańców Przelewic, w tym działania w zakresie zapobiegania  powstaniu uciążliwej hodowli norek.


Stowarzyszenie powstało po to m.in., by zapobiec powstaniu uciążliwej hodowli norek w Przelewicach i w tym zakresie podejmuje szereg różnorodnych działań.
29.





Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów  z siedzibą w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach

Osoba do kontaktu:
Lucyna Surma - przewodnicząca
tel. 91/5643 097

Integracja i wsparcie środowiska emerytów, rencistów i inwalidów z terenu Gminy Przelewice.





Koło organizuje różnego typu spotkania  i imprezy np. z okazji: Dnia Seniora, Dnia Kobiet, Wigilii, spotkania integracyjne w plenerze. Ponadto członkowie Koła uczestniczą w wyjazdach integracyjnych  m.in. na basen, do teatru i kina.
30.

















Świetlice środowiskowe działające na terenie Gminy Przelewice

Osoba do kontaktu:
Alicja Nowak – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)
Joanna Smolak-Benka – Sekretarz GKRPA 
tel. 91/564 33 92 w. 26
e-mail: ops@przelewice.pl 
Na terenie Gminy Przelewice przygotowanych jest 7  świetlic, gdzie istnieje możliwość prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci. Są to następujące miejscowości: Przelewice, Ślazowo,  Jesionowo, Kłodzino, Płońsko, Przywodzie
i Żuków.


Główne zadania realizowane przez opiekunów świetlic to:
	Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez liczne prace plastyczne różnymi technikami, przygotowywanie gazetek świetlicowych, stosowanie technik origami.
	Przeprowadzenie zabaw i gier interakcyjnych i zajęć metodami aktywizującymi.
	Rozwijanie aktywności fizycznej poprzez systematyczne ćwiczenia, zabawy ruchowe, gry zespołowe.
	Pogłębianie wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości, przeprowadzanie zajęć dydaktycznych mających na celu pobudzanie procesu myślenia, pamięci, rozwijaniu samodzielności, własnej inicjatywy. Uczenie współżycia oraz współdziałania w zespole.   

Średnio w zajęciach świetlicowych uczestniczy od 15 do 25 dzieci. W świetlicach są także organizowane imprezy okolicznościowe, w których dzieci i dorośli chętnie uczestniczą. W ramach zajęć świetlicowych przygotowywane są też różnego rodzaju  dekoracje, stroiki z okazji świąt, dzieci poznają tradycje świąteczne. W okresie letnim organizowane są też wycieczki rowerowe, rajdy, imprezy sportowo-rekreacyjne.
Ponadto w czasie roku szkolnego dzieci podczas pobytu w świetlicy  mogą liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji, a także  mogą rozwijać swoje zainteresowania.
31.
Urząd Gminy w Przelewicach
74-210 Przelewice 75

strona internetowa: www.przelewice.pl
e-mail: gmina@przelewice.pl
tel. 91/564 33 92,  564 33 93,
fax. 91/564 30 50
Organizowanie działań związanych   
z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Przelewice oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.



Aktualizacja danych:  Przelewice; październik 2014 r.


