Ewidencja Stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres,telefon,mail

1 Gminny Klub
Sportowy
w Ryjewie

ul. Grunwaldzka 70
82-420 Ryjewo

2 Gminne
Stowarzyszenie
Sportowe „Junior”

ul. Sportowa1/2
82-520 Gardeja

3 Powiatowe
Stowarzyszenie
Rozwoju Kultury
Fizycznej i Sportu
Szkolnego
ZLIKWIDOWANE

277 42 80

275 14 77

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości Klubu oraz
pomoc organizacyjno-materialna sympatyków Klubu,
realizowanie uchwał związku sportowego z tytułu członkostwa zwyczajnego w tym
związku,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i po za nimi,
organizowanie zajęć sportowych dla wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej
i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych klubu.
Cele:
popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki, gospodarki
i ekologii,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
pomoc osobom niepełnosprawnym,
budowanie świadomości społecznej i samorządowej,
stworzenie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa
sportowego,
wspieranie wszelkich form aktywności sportowej na terenie gminy i powiatu
kwidzyńskiego,
współzawodnictwo sportowe.
-

Skład zarządu
Prezes: Jakub Cholewiński
Członek: Radosław Martyka
Członek: Stanisław Mazurkiewicz
Członek: Roman Zbróg
Członek: Mariusz Polanowski
Członek: Maciej Pilczuk

Prezes: Marcin Skrabalak
Sekretarz: Dariusz Koszyński
Członek: Piotr Krajewski
Członek: Jarosław Dubas
Członek: Marek Ścibański
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
4 Ludowy Klub
Sportowy „Wisła”
Korzeniewo

Adres,telefon,mail
Korzeniewo
ul. Kwidzyńska 12a
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
Prezes: Roman Sandecki
planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości Klubu oraz
Wiceprezes: Zdzisław Rabenda
pomoc organizacyjno-materialna sympatyków Klubu,
Sekretarz: Radosław Dąbrowski
realizowanie uchwał Związku Sportowego z tytułu członkostwa zwyczajnego w tym
Związku,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej
i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie społeczeństwu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych klubu.

5 Gminny Klub
Sportowy „Olimpic”
– Kwidzyn
z siedzibą w Rakowcu
ZLIKWIDOWANY
6. Klub Jeździecki
„SENEKA”

ul. Kochanowskiego 36 Cele:
umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym samorealizacji na płaszczyźnie
82-500 Kwidzyn
262 87 06

7 Międzysołecki Klub Klasztorek 15A
Sportowy BALATON 82-520 Gardeja
501 033 413

sportowej, turystycznej i rekreacyjnej w zakresie jazdy konnej,
szkolenie sportowe, rekreacja i turystyka w zakresie jazdy konnej,
rozwój sportu jeździeckiego oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
- oddziaływanie wychowawcze na członków i uczestników zajęć.
Cele:
rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego rozwoju,
organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych,
dbanie o rozwój bazy sportowo rekreacyjnej,
czynny udział w życiu kulturalnym, społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego
i sportowego członków.
Osiągnięcia:
uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „B” w pomorskim związku
Piłki Nożnej.

-

Prezes: Andrzej Czeszejko-Sochacki
Członek: Krzysztof Zieliński
Członek: Marek Bołkowski

Prezes: Kazimierz Krzywdziński
Wiceprezes: Zdzisław Siekiewicz
Skarbnik: Wojciech Kuźma
Sekretarz: Jarosław Kurpiowski
Członek: Wiesław Prządka

8 Młodzieżowe
Towarzystwo
Sportowe “Jurand”
w Ryjewie
ZLIKWIDOWANE
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Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres,telefon,mail

9 Miejski Klub
Sportowy ZAWISZA
ZLIKWIDOWANY
10 Klub Sportowy
Zacisze Pawlice

Skład zarządu

-

Pawlice 2/1
82-500 Kwidzyn
695 991 174

11 Kwidzyński Klub
Lekkoatletyczny
„Rodło”

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

ul. Sportowa 6
82-500 Kwidzyn
255 49 44

ul. Jagiełły
12 Miejski Klub
Sportowy „POGOŃ” skr.poczt.2

82-550 Prabuty
507 170 758

Cele:
planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości Klubu oraz
pomoc organizacyjno – materialną sympatyków Klubu,
realizowanie uchwał związku Sportowego z tytułu członkostwa zwyczajnego w tym
Związku,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim;
organizowanie zajęć sportowych dla wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i
umysłowej;
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
organizowanie społeczeństwu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu,
Cele:
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport
Osiągnięcia:
organizacja Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych – 2002
organizacja Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w biegach
przełajowych – 2004
Medal Mistrzostw Polski w kat. juniorów i młodzików..

Cele:
- propagowanie oraz stwarzanie warunków i rozwijanie sportu na terenie miasta Prabuty,
- gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej klubu
sportowego.

Założyciele:
Henryk Chadaj
Rafał Lipiński
Andrzej Karczewski

Prezes: Lech Kwiatkowski
Wiceprezes: Wojciech Margulewicz
Wiceprezes: Sławomir Stasiński
Członek zarządu: Małgorzata
Lemańczyk
Członek zarządu: Mirosław
Musielewicz
Członek zarządu: Henryk Zieliński
Członek zarządu: Piotr Rydel
Prezes: Ireneusz Ćwiek
Wiceprezes: Piotr Tatara
Wiceprezes: Andrzej Tołstik
Skarbnik: Andrzej Ochał

Członek zarządu: Stanisław Zdrzalik
Członek zarządu: Michał Tatara
Członek Zarządu: Jan Bożek

modpogonprabuty@
gmail.com

13 Straszewski Klub
Sportowy „CZARNI” Straszewo 68 A
82-420 Ryjewo
601 542 077

Cele:
rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu;
organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych;
dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej;
czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie
poziomu kulturalnego i sportowego członków.

Prezes: Mariusz Polanowski
Wiceprezes: Jerzy Gajos
Członek: Piotr Plewako
Sekretarz: Damian Bagiński
Skarbnik:Irena Polanowska
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
14 Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
Promocji Pływania
ZLIKWIDOWANE
15 Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej Ognisko
„CELULOZA”
w Kwidzynie

16 Kwidzyński Klub
Kibica Koszykówki

Adres,telefon,mail

Skład zarządu

-

ul. Lotnicza 1
82-500 Kwidzyn
279 81 93

ul. Mickiewicza 56 B
82-500 Kwidzyn
605 036 227

17 Ludowy Klub
Sportowy „SOKÓŁ”
Mareza

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

ul. Długa 25
82-500 Kwidzyn

Cele:
Prezes: Marek Kordowski
działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej
Skarbnik: Marek Kawecki
oraz profilaktyki zdrowotnej,
Sekretarz: Bolesław Telega
mobilizacja całego społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, Wiceprezes: Krystyna Zembko
a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci,
Członek: Henryk Drosiński
krzewienie zamiłowania do sympatycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu
wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych,
kształtowanych wśród osób fizycznych, zrzeszonych w Ognisku patriotyzmu, dyscypliny
i solidarności oraz sumiennego wypełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
promowanie i organizacja wolontariatu.
Cele:
Prezes: Krzysztof Jabłonka
popularyzacja sportu i rekreacji, a w szczególności koszykówki,
Wiceprezes: Marek Warżała
dopingowanie w sposób kulturalny drużyny MTS „BASKET” Kwidzyn,
współpraca z MTS „BASKET” Kwidzyn oraz innymi organizacjami sportowymi,
których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia,
dbanie o dobre imię miasta Kwidzyn, Klubu Sportowego MTS „BASKET” Kwidzyn i
wszystkich osób z nim związanych.
Cele:
Prezes: Michał Wejtko
planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości Klubu oraz
Wiceprezes: Tomasz Gburczyk
pomoc organizacyjno-materialna sympatyków Klubu,
Sekretarz: Roman Woliński
realizowanie uchwał Związku Sportowego z tytułu członkostwa zwyczajnego w tym
Związku,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i
umysłowej społeczeństwa,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie społeczeństwu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych klubu.
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
18 Prabuckie
Towarzystwo
Koszykówki
„GRYF-VECRO”
Prabuty

Adres,telefon,mail
ul. Obrońców
Westerplatte 11 B
82 – 550 Prabuty

19 Gminne
ul. Grudziądzka 30
Stowarzyszenie
82 – 500 Kwidzyn
Rozwoju Kultury
Fizycznej i Sportu
Szkolnego
w Kwidzynie
20 Gminny Klub
Sportowy GARDEJA ul. Sportowa 7/13A
82 – 520 Gardeja

21 Kwidzyńskie
Towarzystwo
Tenisowe

ul. Grudziądzka 12/1
82 – 500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na obszarze
działania stowarzyszenia,
- realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
wypoczynku, turystyki i promocji zdrowia,
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowo – turystycznego uczniów i
młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe (między innymi szkółki
koszykarskiej),
- kształtowanie u członków stowarzyszenia wartości moralnych i koleżeńskich,
- wyrównywanie szans i warunków uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w różnych
formach aktywności fizycznej,
- działania na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi
wolontariuszy, sponsorów,
- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów sportowych związanych z
koszykówką,
- uczestnictwo w rozgrywkach ligowych zarówno dziecięcych, młodzieżowych, jak i
seniorskich (koszykarskich).
Cele:
- propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na obszarze Gminy
Kwidzyn;
- wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport.

Cele:
- rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego rozwoju;
- organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych;
- dbanie o rozwój bazy sportowo rekreacyjnej;
- czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym;
- podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.
Cele:
- szkolenie dzieci i młodzieży;

- organizacje imprez tenisowych;
- popularyzacja i rozwój tenisa, podnoszenie poziomu sportowego zawodników,
zabezpieczenie odpowiednich warunków do uprawiania tej dyscypliny sportu;
- wspieranie inicjowanie budowy nowych kortów tenisowych.

Skład zarządu
Prezes: Robert Weber
Sekretarz: Krzysztof Papis
Członek: Ewelina Bussler

Prezes: Anna Burakowska
Sekretarz: Wioleta Nowicka
Członek: Halina Bednarczyk
Członek: Łukasz Stankiewicz
Członek: Tomasz Serafin
Członek: Jerzy Stankiewicz
Członek: Andrzej Stawicki
Prezes: Leszek Gudowski
Członek: Zbigniew Goyk
Członek: Dariusz Szudziński
Skarbnik: Tomasz Ginter
Sekretarz: Grzegorz Rusak
Prezes: Tomasz Bukowski
Wiceprezes: Wojciech Wróbel
Członek: Wojciech Sikora
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Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres,telefon,mail

22 Kwidzyńskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie ul. Robotnicza 2
Rakowiec
Ratunkowe

82 – 500 Kwidzyn
695 927 468

23 Pomorskie
Stowarzyszenie
Żeglarzy
Niepełnosprawnych

ul. Hallera 27 A/11
82 – 500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

- organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone
są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach,
- pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauka, edukacja i wychowanie,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
- działanie na rzecz integracji europejskiej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i technicznie organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty.

Prezes: Ryszard Bednarczyk
Wiceprezes: Zbigniew Nadzikowski
Członek Prezydium: Andrzej Stawicki
Członek: Marcin Kłosiński
Członek: Stanisław Napiórkowski
Członek: Krzysztof Chojnacki
Sekretarz: Krzysztof Bednarczyk

Cele:

Prezes: Arkadiusz Sokolnicki
Członek Zarządu: Marek Nawrocki
Sekretarz: Krystyna Śleboda

Cele:

- upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form nauki i szkolenia
żeglarskiego, rehabilitacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki,
- kreowanie, pobudzanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju
żeglarstwa, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji,
- popularyzacja zdrowotnych, wychowawczych, poznawczych i wypoczynkowych
walorów żeglarstwa i rekreacji ruchowej,
- podnoszenie etyki i kultury uprawiania żeglarstwa i rekreacji ruchowej,
- współdziałanie w czynnej ochronie środowiska naturalnego,
- współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi,
- popularyzacja żeglarstwa, kultury fizycznej, turystyki w środowiskach, rodzinach
dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- dążenie do pełni integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
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Adres,telefon,mail

ul. Kamienna 18
24 Integracyjny Klub
Sportowy „RAZEM” 82 – 500 Kwidzyn
279 39 45

25 Klub Sportowy
„RODŁO” Trzciano

Trzciano 20/1
82 – 420 Ryjewo

26. Klub Piłkarski
SPÓJNIA Sadlinki

ul. Lipowa 2
82 – 522 Sadlinki

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży

w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe,
- popularyzacja zajęć rekreacyjno-sportowych wśród osób niepełnosprawnych,
- integracja ze społeczeństwem poprzez rekreacyjne zajęcia sportowe,
- podnoszenie sprawności fizycznej niepełnosprawnych,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie miasta i poza
nim,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych klubu,
- wiara we własne możliwości-poczucie własnej wartości,
- pokonywanie barier-rozwijanie przyjaźni pomiędzy osobami sprawnymi i
niepełnosprawnymi,
- zachęcanie dzieci i młodzieży do realizacji własnych pomysłów i inicjatyw,
- pomoc dzieciom w przeprowadzaniu imprez i uczestniczenie w nich jako członek
grupy,
- okazywanie grupie dużego zaufania przy minimalnej kontroli,
- współpraca z innymi organizacjami i klubami działającymi na terenie miasta i poza
nim.
Cele:

- prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
- prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury
fizycznej.

645 22 09

Cele:
- promowanie piłki nożnej jako aktywnej formy wypoczynku środowisku wiejskim,

- organizacja szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży,
- utworzenie młodzieżowej drużyny piłkarskiej,
- organizowanie zawodów piłkarskich dla dzieci i młodzieży,
- zainteresowanie młodzieży rozgrywkami drużyny seniorskiej,
- prowadzenie działalności integracyjnej członków stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
- reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów
i uprawnień wobec społeczeństwa i władz oraz współdziałanie z krajowymi
i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się działalnością sportową

Skład zarządu
Prezes: Mariola Kalińczak
Wiceprezes: Jarosław Kalińczak
Członek: Andrzej Hajdukiewicz
Członek: Elżbieta Gola
Członek: Joanna Rudnik
Członek: Mirosław Dudek

Prezes: Tomasz Sawiński
Skarbnik: Zenon Sawiński
Sekretarz: Artur Kantorski
Prezes: Tomasz Warpas
Wiceprezes: Piotr Jesionowski
Sekretarz: Jędrzej Kłos
Skarbnik: Lucyna Kłos
Członek: Paweł Konopski
Członek: Leszek Kwaśnicki

7
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Adres,telefon,mail

ul. Brodnicka 1
27. Stowarzyszenie
Taneczno – Sportowe 82 – 500 Kwidzyn
V DANCE
261 54 54
ACADEMY
792 666 587
karolina_geldon@
yahoo.pl

28. Stowarzyszenie
Kultury i Sportu
Oficyna da Capoeira

Barcice 75
82 – 420 Ryjewo

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

- upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postawy
otwartości i tolerancji społecznej oraz idei aktywności twórczej i społecznej,
- propagowanie tańca jako sposobu rozwoju ruchowego i zdrowotnego ciała oraz
osobowości,
- rozbudzenie zainteresowania tańcem i akrobatyką taneczną oraz prowadzenie
działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- poszerzenie wiedzy na temat choreoterapii oraz wykorzystanie tych doświadczeń
w pracy terapeutycznej,
- stworzenie platformy współpracy środowisk choreografów i tancerzy zajmujących
się tańcem (zawodowo lub amatorsko), nawiązywanie współpracy ze środowiskiem
i instytucjami o podobnych celach,
- promocja artystów i ich twórczości (zwłaszcza nowych dziedzin tańca i akrobatyki
tanecznej oraz ich alternatywnych form),
-wspieranie różnorodnych form aktywizacji członków stowarzyszenia.
- propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia oraz wszelkich innych form
aktywności fizycznej, w szczególności brazylijskiej sztuki walki Capoeira i tańców
brazylijskich,
- organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych, organizowanie ćwiczeń
fizycznych i zajęć w zakresie sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem
brazylijskiej sztuki walki Capoeira i tańców brazylijskich, propagując kulturę
Brazylii,
- organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych,
rekreacyjnych, turystycznych, przyznawanie stopni uczniowskich, instruktorskich,
mistrzowskich w Capoeira,
- zapewnienie różnych form opieki i pomocy sportowcom,
- współudział w wychowywaniu młodzieży w zakresie sprawności fizycznej,
- troska o rozwój intelektualny i moralny młodzieży,
- czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym,
- kultywowanie tradycji sportowych i kultury brazylijskiej,
- organizacja szkoleń, zgrupowań, obozów i warsztatów dla zawodników i członków
stowarzyszenia,
- budowa i adaptacja obiektów o przeznaczeniu sportowym,
- wydawanie publikacji propagujących brazylijską kulturę Capoeira,
- podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu realizację zadań
statutowych Stowarzyszenia.

Skład zarządu
Prezes: Karolina Gełdon
Wiceprezes: Eligiusz Gełdon
Członek: Krzysztof Adamiak
Członek: Krzysztof Piekarski

Prezes: Anna Queiroz de Oliveira
Wiceprezes: Karolina Orlikowska
Sekretarz: Piotr Staszewski
Skarbnik: Dorota Bluma
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29. Klub Sportów Walki
NO LIMITS

Adres,telefon,mail
ul. Brzozowa 20
82- 522 Sadlinki
507 639 218
info@nolimitsmma.pl

30. Kwidzyński Klub
Strzelecki VIS

ul. Wiejska 1
82 – 500 Kwidzyn
kksvis@gmail.com

31. Stowarzyszenie
Sportów off- road
Prabuty
„MOTOCROSS
TEAM PRABUTY”
32. Prabuckie
Towarzystwo
Rozwoju Sportu
Szkolnego
33. Gminny Klub
Sportowy WOJTAS

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- rozwijanie różnych form kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
- popularyzacja sportu,
- organizowanie imprez sportowych, treningów oraz udział w imprezach
organizowanych przez inne kluby i związki sportowe,
- organizowanie imprez rekreacyjnych, zlotów, wycieczek, obozów sportowych jak
również udział w imprezach tego typu organizowanych przez inne organizacje i
stowarzyszenia,
- organizowanie działalności kulturalnej i towarzyskiej z udziałem członków Klubu i
ich rodzin,
- budowanie oraz eksploatacja obiektów i urządzeń sportowych,
- inne sposoby krzewienia kultury fizycznej.
Cele:
- popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego jako
dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo – rekreacyjnym oraz umiejętności
strzeleckich mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także
realizacja w zakresie strzelectwa celów i zadań kultury fizycznej.
Cele:

ul. Łąkowa 2
82 – 550 Prabuty

- propagowanie i rozwój sportów motorowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
na obszarze działania Stowarzyszenia

Skład zarządu
Prezes: Adam Tulisz
Wiceprezes: Natalia Tulisz
Sekretarz: Tamara Walczak

Prezes: Jerzy Brodowski
Wiceprezes: Maciej Rybczyński
Sekretarz: Leszek Matla
Skarbnik: Piotr Mosakowski
Członek: Tomasz Frejnagiel
Prezes: Łukasz Dołęgowski
Wiceprezes: Kamil Rożniak
Sekretarz: Mateusz Pytlarczyk

663 053 729
ul. Obrońców
Westerplatte 11 c
82 – 550 Prabuty

ul. Obrońców
Westerplatte 11 c
82 – 550 Prabuty

Cele:
- propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
- realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
sportu, aktywnego wypoczynku, turystyki i promocji zdrowia;
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wartości moralnych;
- wyrównywanie szans i warunków uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych
formach aktywności fizycznej.
Cele:
- organizacja profesjonalnie działającej szkółki piłkarskiej szklącej i wychowującej
najzdolniejszą piłkarską młodzież i dorosłych miasta Prabuty i okolic;
- promocja zdrowego tylu życia;
- realizacja działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Prezes: Marcin Kłosiński
Sekretarz: Przemysław Jędras
Skarbnik: Olga Banach

Prezes: Michał Tatara
Wiceprezes: Cezary Welsand
Sekretarz: Łukasz Nachorny
Skarbnik: Marcin Frydrych
Członek: Dawid Piaskowski

34. Kwidzyński Klub
Morsów
ZLIKWIDOWANY
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Adres,telefon,mail

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

35. Stowarzyszenie
Motocyklistów
MOTOKWIDZYN

ul. Zamkowa Góra 4a
82 – 500 Kwidzyn

36. Klub Sportowy
„Powiśle Pawlice –
Rakowiec”

ul. Jaśminowa 24
Rakowiec
82 – 500 Kwidzyn

admin@motokwidzyn.pl

726 110 201
dariusz.wierzba@wp.pl

- propagowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego w społeczeństwie;
- upowszechnianie turystyki motocyklowej;
- rozwój sportu motorowego;
- popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji;
- ochrona motocykli zabytkowych;
- propagowanie kultury w ruchu drogowym;
- podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w
społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego;
- podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności;
- szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom
wypadków drogowych.
Cele:

Skład zarządu
Prezes: Patryk Matla
Skarbnik: Daria Burczyc
Członek: Aleksandra Holińska
Członek: Artur Zgliński

Prezes: Dariusz Wierzba
- reprezentowanie klubu wobec władz i organizacji sportowych;
Wiceprezes: Maciej Szyszko
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
Wiceprezes: Józef Korczewski
działania stowarzyszenia;
- wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport;
- rozwój i popularyzacja sportu;
- zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla
uczestnictwa zawodników klubu w rywalizacji sportowej;
- współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
- propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki aktywnie uczestniczenie w
realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych;
- organizacja meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach.
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37. Klub Sportowy
TIGER TEAM
Kwidzyn

Adres,telefon,mail
ul. Wiejska 77/29
82-500 Kwidzyn
609 202 143
781 931 530

raul@jkd.pl8931 530

931 530
781 931 530

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:

Skład zarządu
Prezes: Monika Skała

- reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych,
Wiceprezes: Władysław Kocoń
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Skarbnik: Bożena Skała
Stowarzyszenia,
- upowszechnianie umiejętności sportów walki,
- wychowywanie dzieci poprzez kulturę fizyczną i sport,
- rozwój i popularyzacja sportów walki,
- zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa
zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej,
-rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów
walki oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych
i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
- współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci, młodzież y i dorosłych,
- współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportów walki i promowaniu takich
inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności
lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
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Adres,telefon,mail

ul. Bolesława
38. Klub Sportowy
Chrobrego 7/24
„Capoeira Beribazu”

82-500 Kwidzyn
500 893 433

39.

Kwidzyński Klub
Pływacki „Delfin”

ul. Wiejska 18/49
82 – 500 Kwidzyn
697 094 368
delfin@ckj.edu.pl

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
-reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i organizacji sportowych,
-propagowanie rozwój kultury fizycznej i rekreacji ruchowej oraz zdrowego trybu
życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia,
-promocja i rozwój brazylijskiej sztuki walki capoeira (czyt. kapuera),
-promocja historii i kultury capoeira z uwzględnieniem folkloru brazylijskiego,
-wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport,
-organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej
i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem sztuki walki capoeira,
-zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją
społeczną
i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem innych
środków odurzających,
-zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla
uczestnictwa członków Stowarzyszenia w imprezach sportowych związanych
z capoeira,
-czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym,
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zajęć sportowych Stowarzyszenia,
-współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
budowa i adaptacja obiektów o przeznaczeniu sportowym.

Cele:
- współdziałanie w upowszechnianiu umiejętności pływania, a w szczególności
nauka pływania dzieci i młodzieży,
- harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
- popularyzacja, upowszechnianie oraz rozwój sportu pływackiego,
- rozwijanie umiejętności pływackich do najwyższego poziomu sportowego,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci
i młodzieży uczestniczących w zajęciach pływackich,
- reprezentowanie kwidzyńskiego sportu pływackiego w kraju i za granicą,
promowanie Kwidzyna oraz województwa pomorskiego,
- upowszechnianie kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu.

Skład zarządu
Prezes: Krzysztof Drypa
Wiceprezes:Szymon Talar
Skarbnik: Jolanta Drypa

Prezes: Wojciech Liegmann
Wiceprezes: Izabela Liegmann
Sekretarz: Grażyna Korczagin
Skarbnik: Daniel Warmiński
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Klub Piłkarski
40. „Wandowo”

Adres,telefon,mail
Wandowo 60
82-520 Gardeja
661 511 765

41. JUDO ZIELIŃSCY
Kwidzyn

ul. Kopernika 25 B
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym,
- upowszechnianie w szczególności, wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz
działalności sportowej,
- wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1
statutu,
- organizowanie dla wszystkich mieszkańców wsi wieczorków, imprez, spotkań itp.
- organizowanie różnych imprez sportowych.

Skład zarządu
Prezes: Piotr Michalkiewicz
Członek zarządu: Karol Szczęsny
Członek zarządu: Łukasz Sobisiak
Skarbnik: Mirosław Wojtyński

Prezes: Tomasz Wiśniewski
Cele:
Wicerezes: Krzysztof Wiśniewski
- prowadzenie różnych form szkolenia sportowego i rekreacyjnego,
Członek Zarządu: Karolina
- organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych
Wiśniewska
oraz rekreacyjnych,
- tworzenie warunków finansowych i organizacyjnych dla rozwoju określonych
dyscyplin sportowych i rekreacyjnych,
- propagowanie osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży.
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42. Dziecięca Szkółka
Piłki Nożnej Smyk

Adres,telefon,mail
ul. Tczewska 21
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele :
- prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży całego kraju
Prezes: Przemysław Sulej
i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,
Wiceprezes: Przemysław Zarzycki
- stwarzanie właściwych warunków do uprawiania piłki nożnej oraz
Wiceprezes: Tomasz Muszyński
specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych,
- propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportu wśród dzieci
i młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej,
- promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair
play,
- organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych ( dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych)
-organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,
-stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz
wyczynowych sportowców oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami
i instytucjami o podobnych celach
- wspieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich
osiągnięć
- propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej
osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas
organizowanych wyjazdów ( dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych)
- wydawanie publikacji.
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Kwidzyńskie
43. Stowarzyszenie
Sportowo –
Kolekcjonerskie
„GWARD”

Adres,telefon,mail
ul. Warszawska 18
82-500 Kwidzyn
kontakt@gward.kwidzyn.pl

Odział w Radomiu:
Ul. Daszyńskiego 8/2
26-600 Radom
Oddział w Bydgoszczy:
ul. Konopnickiej 25/9
85-124 Bydgoszcz
Oddział w Warszawie:
ul. Kredytowa 3a/106
00-056 Warszawa

44.

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
w szczególności strzelectwa,
- integracja środowiska kolekcjonerów,
- działalność muzealno - wystawiennicza,
- upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działanie na rzecz integracji i rozwoju osób niepełnosprawnych,
-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, naukę,
edukację, oświatę i wychowanie,
- działalność wspomagająca porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
-upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
- promocja i organizacja wolontariatu.

Skład zarządu
Prezes: Jacek Synakiewicz
Członek zarządu: Daniel Jurczyński
Sekretarz: Aleksander Łubiński
Skarbnik: Wojciech Walkiewicz
Oddział w Radomiu:
Kierownik: Arkadiusz Król
Członek zarządu: Krzysztof Banaszkiewicz
Sekretarz: Bartłomiej Rybak
Oddział w Bydgoszczy:
Kierownik: Jacek Gralak
Członek zarządu: Marcin Domański
Sekretarz: Piotr Ruliński
Oddział w Warszawie:
Kierownik: Michał Modrzewski
Członek zarządu: Bartosz Łosiak
Sekretarz: Filip Merklajn

Stowarzyszenie
„Aktywność”
ZLIKWIDOWANE
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45. VitaSport
Brachlewo

46. Stowarzyszenie
Rekreacyjno –
Sportowe
„MOTYWACJA”

Adres,telefon,mail
Brachlewo 48 A
82-500 Kwidzyn

ul. Wiejska 2
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- popularyzacja jeździectwa w różnych jego formach i odmianach oraz umożliwienie
uprawiania sportu wyczynowego, jak i rekreacji jeździeckiej,
-programowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu
o możliwości techniczne klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków
i sympatyków Klubu,
-organizowanie i uczestnictwo w zawodach jeździeckich, rajdach konnych,
pokazach, aukcjach oraz popularyzacja sportu, rekreacji, i turystyki konnej,
-ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków,
-prowadzenie działalności integrującej członków Klubu poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną, towarzyską oraz sportową,
-reprezentowanie członków Klubu, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec
społeczeństwa i władz oraz współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi
instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością w zakresie szeroko
pojętego jeździectwa.
Cele:
- zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości udziału w sporcie oraz
rekreacji,
- wykorzystanie sportu jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- kształtowanie u członków stowarzyszenia wysokich wartości moralnych i
fizycznych,
- promocja sportu i rekreacji, a także rywalizacji sportowej,
- upowszechnienie modelu aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku i relaksu,
- aktywizacja i propagowanie zdrowego trybu życia społeczeństwa przez jego udział
w różnorodnych formach aktywności ruchowej, dostosowanych do predyspozycji
i zainteresowań sportowych,
- podnoszenie stanu zdrowia i komfortu życia osób starszych i niepełnosprawnych,
- działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych,
- inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,
- działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego,
- działania związane z turystyką, agroturystyką i krajoznawstwem.

Skład zarządu
Prezes: Joanna Jagoda
Członek zarządu: Bogdan Wróblewski
Członek zarządu: Kazimierz Jagoda
Skarbnik: Barbara Jagoda
Sekretarz: Magdalena Stokowska

Prezes: Tomasz Iljin
Wiceprezes: Justyna Krukowska
Skarbnik: Agnieszka Barejko
Sekretarz: Katarzyna Łukaszewicz
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47. Klub Sportowy
Sempre Jiu Jitsu

Adres,telefon,mail
ul. Drzymały 7/2
82-500 Kwidzyn
796 601 997
www.bjjkwidzyn.p
l

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
- popularyzowanie, upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej
Prezes: Jędrzej Lis
i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki wśród dzieci,
Wiceprezes: Błażej Nawrocki
młodzieży i dorosłych, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
Skarbnik: Patrycja Belzyt
i niepełnosprawnych,
- zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowych
i rekreacyjnych dla Dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją
społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem
innych środków odurzających,
- promowanie w kraju i za granicą idei sztuk i sportów walki, w szczególności
uprawianych w sekcjach Klubu,
- zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla
uczestnictwa członków Klubu w imprezach sportowych związanych z brazylijskim
jiu jitsu i innymi sportami,
- czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym,
-propagowanie wartości płynących ze sportu, zwłaszcza idei „fair play”,
-popularyzowanie higienicznego trybu życia wśród społeczeństwa,
- popieranie działalności członków w sprawach związanych z działalnością Klubu,
- tworzenie warunków organizacyjno – prawnych i materialnych dla uprawiania
kultury fizycznej, w tym sztuk i sportów walki,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zajęć sportowych Klubu,
- organizowanie i popularyzację działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz
tworzenia odpowiednich warunków dla jej rozwoju w formie uprawiania sztuk i
sportów,
- współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
-budowa i adaptacja obiektów o przeznaczeniu sportowym.
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48. TRAKTOR TEAM
GMINA KWIDZYN

49. Minigolf Club
Kwidzyn

Adres,telefon,mail
Nowy Dwór 12 A
82-500 Kwidzyn

ul. Spacerowa 1/5
82-500 Kwidzyn

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania,
doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka,
- planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu
o możliwości obiektowe i sportowe,
- uczestniczenie w imprezach sportowych,
- organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności
fizycznej i umysłowej członków klubu,
- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
- upowszechnianie krajoznawstwa,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań klubu,
- promowanie Gminy Kwidzyn na zawodach sportowych w kraju i za granicą.
Cele:
- doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
- zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym,
- organizowanie współzawodnictwa sportowego,
- uczestnictwo w imprezach sportowych,
- organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
- angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
- dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
- dbałość o zdrowie członków Klubu,
-popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

Skład zarządu
Prezes: Katarzyna Stremel
Zastępca Prezesa: Tomasz Krupa
Sekretarz: Piotr Głowala

Prezes: Łukasz Bieliński
Wiceprezes: Adam Łukaszewski
Skarbnik: Andrzej Bartłomiejczyk
Sekretarz: Sławomir Koralewski
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50. Towarzystwo
Hokejowe

Adres,telefon,mail
ul. Iławska 14
82-520 Gardeja

TH GRYF
Gardeja

50. Gmina Gardeja Biega Rozajny 19
82-520 Gardeja

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
- propagowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie,
Prezes: Bartosz Szudziński
- planowanie i organizowanie życia pozalekcyjnego dzieci i młodzieży w oparciu o
możliwości sprzętowe,
Wiceprezes: Piotr Jabłoński
- rozwijanie sportu wyczynowego,
Skarbnik: Radosław Bielaszewski
- tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych,
- uczestnictwo w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim,
- organizacja imprez sportowych,
- pozyskiwanie środków na cele statutowe we współpracy z lokalnymi władzami
samorządowymi, placówkami oświatowo - wychowawczymi, opiekuńczo –
wychowawczymi, a także przy pomocy organizacyjnej i materialnej sympatyków
klubu,
- inne działania, służące realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

Prezes: Krzysztof Białkowski
Cele:
Skarbnik: Łukasz Kowalewski
- podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania,
doskonalenia uzdolnień i sprawności ,zachowania zdrowia człowieka,
Sekretarz: Jarosław Fałkowski
- planowanie i organizowanie życia sportowego członków stowarzyszenia w oparciu
o możliwości obiektowe i sportowe,
- uczestnictwo w imprezach sportowych,
- organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności
fizycznej i umysłowej członków klubu,
- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
- upowszechnianie krajoznawstwa,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań stowarzyszenia,
- promowanie gminy Gardeja na zawodach sportowych w kraju i za granicą.
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51. Klub Jeździecki
Julianowo

52. Amatorski Klub
Bokserski Polonia
Prabuty

Adres,telefon,mail
Julianowo 79
82-550 Prabuty

ul. Dąbrowskiego 18
82-550 Prabuty

Cele statutowe, doświadczenia i osiągnięcia
Cele:
- stałe prowadzenie szkolenia hipicznego oraz treningu koni we wszystkich
konkurencjach jeździeckich i zaprzęgowych, przewidzianych w dyscyplinach
hipicznych w celu doskonalenia umiejętności ludzi i koni oraz uzyskania licencji i
klas sportowych w kraju i na świecie,
- prowadzenie sportowej rywalizacji wśród członków Klubu, opartych na zasadach
koleżeństwa i fair play,
-popularyzacja sportów hipicznych,
-popularyzacja tradycji jeździeckich i kawaleryjskich,
-poszerzanie wiedzy hipologicznej,
-organizowanie zawodów i branie udziału w zawodach organizowanych przez inne
organizacje,
-organizowanie imprez popularyzujących związek człowieka z koniem,
-stała dbałość o środowisko naturalne człowieka i wspieranie wszelkich działań
proekologicznych,
-wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i innych
materiałów propagandowych,
-podejmowanie innych środków i przedsięwzięć do realizacji celów statutowych,
-realizowanie działań we współpracy z administracją państwową i samorządową,
-godne reprezentowanie barw Klubu w kraju i za granicą.

Skład zarządu
Prezes: Wojciech Mikołajków
Wiceprezes: Katarzyna Pilśniak
Wiceprezes: Tomasz Chrząszcz
Wiceprezes: Michał Wróblewski
Członek zarządu: Joanna Samson
Skarbnik: Dorota Pawłowska
Sekretarz: Jakub Chrząszcz

Cele:
Prezes: Andrzej Ochał
- upowszechnianie, rozwój i dalsze podnoszenie poziomu dyscypliny sportowej –
boksu oraz wszelkich form aktywności ruchowej.
Członek zarządu: Paweł Wasicki
- spełnienie poprzez uprawianie boksu roli wychowawczej, polegającej na
kształtowaniu wysokiego morale, godności obywatelskiej i postawy patriotycznej. Członek zarządu: Kajetan Żochowski
Członek zarządu: Mikołaj Walesiak
Członek zarządu: Damian Lachowicz
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