KARTA IDENTYFIKACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Gminy Czarna Białostocka
Pełna nazwa organizacji:

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych
Koło Miejsko-Gminne w Czarnej Białostockiej

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Dokładny adres siedziby organizacji:
Adres korespondencyjny:

16-020 Czarna Białostocka
Ul. Konopnickiej 3/26

Numer konta organizacji:

Dane kontaktowe
Numer telefonu:

85 710 20 86

Telefon komórkowy:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:

Skład zarządu organizacji
Imię i nazwisko

Funkcja

Barbara Rutkowska
Irena Maksymowicz
Józef Bielawski

Prezes
Skarbnik
Członek

Informacje o działalności organizacji
Data rejestracji:

01.04.1990 r.

Zasięg działań:

Miasto i Gmina Czarna Białostocka

Cele, zadania statutowe:
Działalność Związku głównie ukierunkowana jest na:
1. kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków
do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa,
umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;
2. reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz
instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie
opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw
socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;
3. popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział
w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie
oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.
Krótka historia organizacji:

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją kombatancką o
charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność,
suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw
koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów
hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.
Związek rozpoczął działalność 1 kwietnia 1990 roku. Był najliczniejszą organizacją kombatancką w
Polsce zrzeszającą wówczas około pół miliona weteranów wojny.
Zmniejsza się liczba kombatantów. Na początku 2014 roku w Związku zrzeszonych było 45 osób: 7
członków zwyczajnych, 38 członków podopiecznych. W roku 2017 Koło w Czarnej Białostockiej
liczyło 26 osób: 4 członków zwyczajnych, 22 członków podopiecznych.
Obecnie w roku 2020 Miejsko - Gminne Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Czarnej Białostockiej zrzesza 17 osób: 2 członków zwyczajnych i 15 członków
podopiecznych.
Formy działania:
Stałe dyżury w biurze kombatantów, przyjmowanie składek, udostępnianie wniosków na zapomogi.
Członkowie mimo sędziwego wieku brali udział w uroczystościach religijno-patriotycznych,
przekazywali młodszemu pokoleniu historię i fakty z walk niepodległościowych, składali kwiaty w
miejscach pamięci narodowej, odwiedzali groby poległych.
Informacje o realizowanych projektach, osiągnięciach i nagrodach
Spotkania odbywają się przy ul. Torowej 9 w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 9:0011:00.
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