STAROSTWO POWIATOWE W
SZAMOTUŁACH
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

Data: 21.09.2020
godz. 08:59:09

Zestawienie rejestru stowarzyszeń

Parametry zestawienia:
Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: uczniowskie kluby sportowe
Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie
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Lp

Nr
ewidencyjny
1 1

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "JEDYNKA"
w Szamotułach
ul. ul. Staszica 1
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
1. 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.
2. Angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego.
6. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
7. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
8. Działanie na rzecz rozwijania i
wzbogacania szkolnych urządzeń,
sprzętu i obiektów sportowych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Przemysław Gomolec
Jacek Suwalski
Mieczysław Rotnicki
Anna Greczka
Krzysztof Bąk
Tadeusz Baraniak
Witold Maciejewski

Status
OPP

strona 2 z 33

Lp

Nr
ewidencyjny
2 2

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "NAŁĘCZ"
w Ostrorogu
ul. ul. Jana Ostroroga 14
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
612916672
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
pomoc organizacyjna i materialną
rodziców i sympatyków Klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły
w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru
i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu;
8) wzbogacanie bazy sportowo –
rekreacyjnej;
9) organizowanie wypoczynku
zimowego i letniego dla uczniów
szkoły i członków Klubu;
10) propagowanie zasad
zdrowego stylu życia;

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Ludwik Błajet
Renata Mleczak
Anita Jaworska
Marcin Wojciechowski
Mateusz Roda

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

11) organizowanie imprez
kulturalno - rozrywkowych
i sportowych dla dzieci i młodzieży
w ramach integracji środowiska
osób niepełnosprawnych ze
sprawnymi;
12) organizowanie zawodów i
imprez sportowych dla młodzieży
powyżej 16 roku życia, rodziców
uczniów nauczycieli i sympatyków
(członków zwyczajnych
i niezwyczajnych);
13) pozyskiwanie środków oraz
żywności z programu unijnego i
ich przeznaczenie dla rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej w ramach pomocy
społecznej.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Lp

Nr
ewidencyjny
3 3

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "TRÓJKA"
w Szamotułach
ul. Szczuczyńska 5
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
612921754
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe
i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną
i materialną rodziców i
sympatyków Klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły
w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej;
5) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
6) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru
i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych klubu;
7) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
8) działanie na rzecz rozwijania i
wzbogacania szkolnych urządzeń,
sprzętu i obiektów sportowych;
9) upowszechnianie kultury
fizycznej;

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Mieszko Popowski
Tomasz Runowski
Piotr Górecki
Małgorzata Kostrzyńska
Jolanta Wiśniewska
Maciej Białasik
Izabela Zaraś

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

10) ochrona i promocja zdrowia;
11) nauka, edukacja, oświata i
wychowanie;
12) krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i młodzieży;
13) bezpieczeństwo oraz
przeciwdziałanie patologiom
społecznym;
14) działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Lp

Nr
ewidencyjny
4 4

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY SZAMOTULANIN
Szamotuły
ul. ul. Adama Mickiewicza 4
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
601092995
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe
i sprzętowe szkoły przy której Klub
jest zarejestrowany oraz o pomoc
organizacyjną i materialną władz
samorządowych, rodziców i
sympatyków Klubu;
2) angażowanie uczniów do
różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) koncentracja działań w zakresie
piłki siatkowej jako tradycyjnej
działalności Klubu;
5) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły
w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej;
6) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
7) organizowanie uczniom
różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;
8) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru
i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu;
9) podejmowanie działań na rzecz
rozwijania

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Wiesław Małyszka
Łukasz Klapczyński
Teresa Biniek
Łukasz Gierczyński
Joanna JędrzejczakPrętka
Angelika Jokiel
Gerard Koput
Tomasz Serafinowski

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

5 5

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

MIĘDZYSZKOLNY KLUB
SPORTOWY "BASZTA"
w Szamotułach
ul. ul. Mickiewicza 9
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina

Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

i wzbogacania szkolnej bazy
sportowej;
10) organizowanie wypoczynku i
obozów szkoleniowych dla
uczniów członków Klubu;
11) propagowanie zasad
"zdrowego" stylu życia.
1) planowanie i organizowanie
605823771
życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
2) angażowanie uczniów do
różnorodnych form aktywności
ruchowej dotowanej do wieku,
stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) organizowanie zawodów i
rozgrywek sportowych;
6) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
7) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
8) działanie na rzecz rozwijania i
wzbogacania szkolnych urządzeń,
sprzętu i obiektów sportowych.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Roman Wiśniewski
Janina Zielińska
Katarzyna Filipiak
Sylwia Jędrzejczak
Justyna Szaniawska-Budaj
Anna Greczka
Dominika Olejnicka
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Lp

Nr
ewidencyjny
6 6

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "HERKULES"
w Otorowie
ul. ul. Łąkowa 3
Otorowo
64-551 Otorowo

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
697349007
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
o pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków
klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
współzawodnictwa sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
8) organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Maciej Latawiec
Agnieszka Kawa
Marika Blachnierek- Tacik

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny
7 7

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "PNIEWIAK"
w Pniewach
ul. ul. Strzelecka 11 a
Pniewy
62-045 Pniewy

Gmina
Pniewy

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
612910177
pozalekcyjnego trybu życia
sportowego uczniów w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Klaudia
Buszkiewicz-Michalak
Magdalena Kwaśna
Przemysław Kolanoś
Wacław Kwaśny
Przemysław Bosy
Łukasz Szofer

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny
8 8

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "PAMIĄTKOWO"
w Pamiątkowie
ul. Szkolna 13
Pamiątkowo
64-514 Pamiątkowo

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
604169787
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
organizowanych na obszarze
działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
8) podejmowanie działań na rzecz
rozwijania i wzbogacania szkolnej
bazy sportowej;
9) organizowanie wypoczynku
letniego dla uczniów szkoły i
członków klubu;
10) propagowanie zasad
„zdrowego” stylu życia

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Piotr Olszewski
Aldona Czajkowska
Błażej Andrzejewski
Artur Przybył
Tomasz Nawrotowicz

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny
9 9

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
MIĘDZYSZKOLNY KLUB
SPORTOWY "SZAMOTUŁY"
w Szamotułach
ul. ul. Sportowa 31 lok. /9
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
1) planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
5) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
6) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Sławomir Dyzert
Eugeniusz Kasprzak
Piotr Krawiec
Przemysław Kaczmarek
Sławomir Krajewski
Tomasz Szała
Katarzyna Kustoń
Łukasz Bogacki
Tyberiusz Dąbrowski

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

10 10

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "OLIMP"
w Dusznikach
ul. Broniewskiego 3
Duszniki
64-550 Duszniki

Gmina
Duszniki

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) rozwój kultury fizycznej wśród 602704451
dzieci, młodzieży i dorosłych na
terenie działania klubu oraz
wychowanie dzieci i młodzieży
przez kulturę fizyczną i sport;
2) planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
5) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
6) organizowanie zajęć
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom
alkoholowym i narkotykowym z
elementami zajęć sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych,
obejmujących organizacje czasu
wolnego dzieci i młodzieży.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krzysztof Pluciński
Julita Stobrała
Monika Zielińska
Magdalena Fabiańska
Jakub Skrzypek

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

11 11

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "NEPTUN"
w Gaju Małym
ul. Gaj Mały 30
Gaj Mały
64-520 Obrzycko

Gmina
Obrzycko

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
664767993
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
o pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków
klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Włodzimierz Kuczyński
Marcin Serba
Marcin Lulek
Marzena Skórnicka
Izabela Płokarz
Łukasz Kubiak

Status
OPP
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "BŁĘKITNI"
we Wronkach
ul. ul. Powstańców Wlkp. 25
Wronki
64-510 Wronki

Gmina
Wronki

Cele stowarzyszenia
1. 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.
2. Angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Ryszard Firlet

Status
OPP

strona 15 z 33

Lp

Nr
ewidencyjny

13 14

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "BABOROWO"
w Baborowie
ul. Baborowo 18
Baborowo
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
1) planowanie i organizacja
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
o pomoc organizacyjna i
materialną rodziców i sympatyków
klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Elżbieta Kaszkowiak
Aldona Spichaj
Justyna Białasik

Status
OPP

strona 16 z 33

Lp

Nr
ewidencyjny

14 15

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "DYSKOBOL"
w Grzebienisku
ul. ul. Szkolna 12
Grzebienisko
64-553 Grzebienisko

Gmina
Duszniki

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) promowanie hasła „Sport dla
612918604
wszystkich”;
612950425
2) planowanie pozalekcyjnego
życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe klubu;
3) szerzenie i rozwój kultury
fizycznej wśród dzieci, młodzieży,
dorosłych i osób
niepełnosprawnych na terenie
działania klubu;
4) wychowywanie dzieci i
młodzieży poprzez różne formy
kultury fizycznej i sportu;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
7) integracja środowiska
lokalnego poprzez promocje
sportu.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Lucyna Krajewska
Małgorzata Jankowiak
Gracjan Subsar
Paulina Tepper

Status
OPP
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

15 17

MIĘDZYSZKOLNY
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "HERBERTUS"
we Wronkach
ul. ul. Polna 5 lok. /9
Wronki
64-510 Wronki

Wronki

1) rozwijanie wszelkich form
kultury fizycznej w środowiskach
szkolnych;
2) integrowanie środowisk
uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie
swojego działania;
3) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
4) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
dzieci i młodzieży poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych klubu.

16 18

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "SOKÓŁ"
w Kaźmierzu
ul. ul. Szkolna 27
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz

1) rozwijanie różnych form kultury 503189972
fizycznej w środowisku dzieci i
młodzieży szkolnej;
2) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
dzieci i młodzieży szkolnej;
3) integrowanie środowisk
uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie swego
działania.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

672540748

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krzysztof Kremer
Michał Biedziak
Leszek Biedziak
Agata Łukaszyk
Tomasz Pochłopień

Status
OPP

Tomasz Augustyn
Anna Kubiak
Anita Rutkowska
Zbigniew Filipiak
Paweł Grenda
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "SPARTAKUS"
w Dusznikach
ul. Broniewskiego 3
Duszniki
64-550 Duszniki

Gmina
Duszniki

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) rozwój kultury fizycznej wśród 612919336
dzieci, młodzieży oraz dorosłych 604085110
na terenie działania klubu oraz
wychowywanie dzieci i młodzieży
przez kulturę fizyczna i sport;
2) planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
5) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnych form
współzawodnictwa sportowego.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Alina Łysiak
Sebastian Bartczak
Anna Szymanowska
Lech Sadowski
Piotr Szymkowiak

Status
OPP
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "WAWRZYN"
w Biezdrowie
ul. Biezdrowo 9 a
Biezdrowo
64-510 Wronki

Gmina
Wronki

Cele stowarzyszenia
1) planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
bazowe i sprzętowe szkoły oraz
pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas, różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
8) rozwijanie i udoskonalanie
umiejętności dziewczyn formacji
tanecznej ISKIERKI;
9) wzbogacanie bazy sportoworekreacyjnej;
10) udział i organizowanie
przedsięwzięć o charakterze
turystyczno- rekreacyjnym;
11) upowszechnianie i
prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej, a w

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Roman Kabaciński
Dobrosława Adamska
Ewa Grabarkiewicz
Katarzyna Hawryszkiewicz
Lidia Grupińska
Mariola Dembska
Dominika Mrowińska
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

szczególności kultywowania i
zachowania dziedzictwa
narodowego;
12) współpraca z różnymi
organizacjami lokalnymi oraz
ogólnokrajowymi.
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "LEŚNA"
we Wronkach
ul. ul. Leśna 17
Wronki
64-510 Wronki

Gmina
Wronki

Cele stowarzyszenia
Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarna, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń
ekologicznych związanych z
ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Maciej Trojanek
Stanisław Juracki
Katarzyna Trojanek
Romuald Prajs
Justyna Starzonek
Agnieszka Juracka
Bogumiła Grodiienko

Status
OPP
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB Wronki
SPORTOWY "GRY LOGICZNE"
we Wronkach
ul. Os. Staszica 12/ lok. 9
Wronki
64-510 Wronki

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
506152553
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkół oraz
pomoc organizacyjną i materialną
rodziców uczniów i sympatyków
klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności umysłowej, gier i
zabaw dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i
zainteresowań aportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkół oraz
innych chętnych w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności umysłowej;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
8) uczestnictwo w zawodach
sportowych.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Przemysław Maślona
Sylwia Krause
Łukasz Zieliński
Daniel Dłużewski

Status
OPP
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB
SZACHOWY "SKOCZKI"
w Słopanowie
ul. Słopanowo 6
Słopanowo
64-520 Obrzycko

Gmina
Obrzycko

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
691141603
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe oraz o
pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
2) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
3) organizowanie zajęć dla
uczniów szkół w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej;
4) upowszechnianie właściwych
postaw w zakresie ochrony
zdrowia, higieny życia
codziennego oraz promocji
zdrowia;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom
wszystkich klas, różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klub.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Ewa Sikorska
Kinga Anczarska
Paweł Moliński

Status
OPP

strona 25 z 33

Lp

Nr
ewidencyjny

22 25

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "HALSZKA"
w Szamotułach
ul. Szczuczyńska 3
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
612921559
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
o pomoc organizacyjną i
materialną dyrekcji szkoły,
rodziców i sympatyków klubu;
2) angażowanie uczniów do
różnorodnych form aktywności
ruchowej;
3) integrowanie procesu
szkoleniowego z działalnością
wychowawczą;
4) uczestniczenie w imprezach
sportowych przez uczniów szkoły
organizowanych na obszarze
działania i poza nim;
5) organizowanie uczniom szkoły
różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;
6) działanie na rzecz rozwijania i
wzbogacania szkolnych urządzeń,
sprzętu i obiektów sportowych.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Zygmunt Sługocki
Jerzy Świst
Bartosz Świst
Izabella Dubiel
Julita Knutowicz
Piotr Gotowy

Status
OPP
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY AKADEMIA
SPORTOWA "ORLIK"
KAŹMIERZ
ul. Szkolna 27
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Gmina
Kaźmierz

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
661513106
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców
gminy Kaźmierz, w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów oraz
stwarzanie warunków dla
zapewnienia rozwoju i uzdolnień;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) promocja wśród młodzieży
zdrowego stylu życia, wolnego od
uzależnień;
7) organizowanie uczniom
różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;
8) udział w ogólnopolskim
systemie współzawodnictwa
sportowego;
9) organizowanie uczniom
wypoczynku zimowego, letniego;
10) nawiązywanie
międzynarodowych kontaktów
sportowych, organizowanie i

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krzysztof Woźny
Tomasz Drab
Anita Rutkowska
Witold Tecław
Łukasz Tomczak

Status
OPP
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Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

finansowanie krajowych i
zagranicznych obozów oraz
wymian dzieci i dorosłych;
11) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
12) organizowanie i finansowanie
sportu osób niepełnosprawnych
oraz osób dotkniętych patologiami
społecznymi;
13) organizowanie lub
finansowanie spotkań,
konferencji, kursów, seminariów,
prelekcji, pokazów filmowych,
odczytów dla upowszechniania
wiedzy i propagowania wartości
sportu, rekreacji ruchowej i kultury
fizycznej;
14) organizowanie różnych działań
mających na celu zapobieganie
patologiom społecznym wśród
dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności w
zakresie profilaktyki alkoholowej i
narkotykowej.
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "GCK SZACH"
Sękowo
ul. Lipowa 32
Sękowo
64-541 Sękowo

Gmina
Duszniki

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
606356098
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów z terenu gminy Duszniki i
gmin sąsiednich w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
własne, a także sołectwa Sękowo
jako jednostki pomocniczej
Urzędu Gminy Duszniki oraz
Gminnego Centrum Kultury w
Dusznikach, przy pomocy
organizacyjnej i materialnej
rodziców i sympatyków klubu;
2) angażowanie uczniów
zamieszkałych na terenie gminy
Duszniki i gmin sąsiednich do
różnorodnych form rywalizacji
sportowej, w tym gier logicznych
zaliczanych do sportu
kwalifikowanego, szczególnie
szachów, jak również do
różnorodnych form aktywności
ruchowej- w tym także turystyki i
tańca;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych;
4) organizowanie zajęć i zawodów
sportowych dla uczniów z terenu
gminy Duszniki i gmin sąsiednich
w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej;
5) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
6) organizowanie życia
sportowego, turystycznego i
kulturalnego, szczególnie w
środowisku wiejskim.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Stanisław Kaczmarek
Maciej Fliger
Ewelina Kawa
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
PŁYWACKI MIĘDZYSZKOLNY
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "ORKA"
Szamotuły
ul. Szczuczyńska 5
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
1) upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu;
2) ochrona i promocja zdrowia;
3) nauka, edukacja oświaty i
wychowania;
4) krajoznawstwo oraz
wypoczynek dzieci i młodzieży;
5) bezpieczeństwo oraz
przeciwdziałanie patologiom
społecznym;
6) działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpraca między
społeczeństwami.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Karolina Borowczak
Izabela Sroka
Jaromir Zieliński
Żaneta Wolniak
Michalina Pałosz
Krzysztof Unger
Anna Piechota

Status
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "DWÓJKA"
Szamotuły
ul. Piotra Skargi 2
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
500400575
pozalekcyjnego życia sportowego
uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
o pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków
klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej
5) upowszechnianie właściwych
postaw w zakresie ochrony
zdrowia, higieny życia
codziennego oraz promocji
zdrowia;
6) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
7) organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
8) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
9) organizowanie obozów,
wycieczek, wyjazdów na turnieje
sportowe w kraju i zagranicą.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krzysztof Dyzert
Joanna Turzyńska
Weronika Piasecka
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "SOKÓŁ
DUSZNIKI"
Duszniki
ul. Sportowa 2
Duszniki
64-550 Duszniki

Gmina
Duszniki

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) planowanie i organizowanie
606657306
pozalekcyjnego życia, sportowego
uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców
gminy Duszniki, w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz o pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków
klubu;
2) angażowanie wszystkich
uczniów do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów oraz
stwarzanie warunków dla
zapewnienia rozwoju i uzdolnień;
5) organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
6) promocja wśród młodzieży
zdrowego stylu życia, wolnego od
uzależnień;
7) organizowanie uczniom
różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;
8) udział w ogólnopolskim
systemie współzawodnictwa
sportowego
9) organizowanie uczniom
wypoczynku zimowego, letniego;
10) nawiązywanie
międzynarodowych kontaktów
sportowych, organizowanie i

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Szymon Szymański
Krzysztof Kinal
Martyna Kowalska
Marek Liszkowski

Status
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Telefon

Imię i nazwisko osób
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zarządu

Status
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finansowanie krajowych i
zagranicznych obozów oraz
wymian dzieci i dorosłych;
11) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu;
12) organizowanie i finansowanie
sportu osób niepełnosprawnych
oraz osób dotkniętych patologiami
społecznymi;
13) organizowanie lub
finansowanie spotkań,
konferencji, kursów, seminariów,
prelekcji, pokazów filmowych,
odczytów dla upowszechniania
wiedzy i propagowanie wartości
sportu, rekreacji ruchowej i kultury
fizycznej;
14) organizowanie zajęć
profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom
alkoholowym i narkotykowym z
elementami zajęć
sportowo-rekreacyjnych
obejmujących organizację czasu
wolnego dzieci i młodzieży.
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