Uczniowskie kluby sportowe
Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres, telefon, mail

1 Szkolny Klub
Sportowy „Olimp” w
Prabutach

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Prabutach
82-550 Prabuty

2 Szkolny Klub
Sportowy „Kibic”
w Otłowcu

Szkoła Podstawowa
w Otłowcu
82-520 Gardeja

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Skład zarządu
Przewodniczący: Adam Nowak
Sekretarz: Krzysztof Rygała
Skarbnik: Joanna Chodkiewicz
Członek: Lech Jakimczuk
Członek: Ewa Dobaczewska

Prezes: Witold Barejka
Skarbnik: Adam Wiśnioch
Sekretarz: Mariusz Schaefer

1

Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres, telefon, mail

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład zarządu

3 Uczniowski Klub
Sportowy „Dziewiątka”
Kwidzyn
ZLIKWIDOWANE
z dniem 09.12.2013 r.
4 Szkolny Klub
Sportowy „NOWAX”
w Korzeniewie

5 Szkolny Klub
Sportowy „Jankus”
Janowo

Szkoła Podstawowa
w Korzeniewie
ul. Kwidzyńska 20
82-500 Kwidzyn

Szkole Podstawowa
w Janowie
82-532 Janowo
tel. 275 74 77

Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Prezes: Krzysztof Nowacki
Sekretarz: Waldemar Muracki

Prezes: Anna Burakowska
Sekretarz: Marek Mesanio
Członek: Jacek Janicki
Członek: Bogumiła Omieczyńska
Członek: Magdalena Konczewska
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
6 Szkolny Klub
Sportowy „Gracz”
Tychnowy

Adres, telefon, mail
Szkole Podstawowa
w Tychnowach
82-511 Tychnowy

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Przewodniczący: Mirosław Gębski
Sekretarz: Wioleta Nowicka
Członek: Magdalena Radzikowska
Członek: Michał Michaliszyn
Członek: Maria Jasińska

7 Szkolny Klub
Sportowy w
Kołodziejach
Likwidacja szkoły
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Lp. Nazwa stowarzyszenia

Adres, telefon, mail

8 Uczniowski Klub
Sportowy
„Maratończyk”
Kwidzynie

ul. Ogrodowa 6
82 – 500 Kwidzyn

9 Uczniowski Klub
Sportowy „Rzut”

Szkoła Podstawowa
Morawy 43
82-520 Gardeja

262 4021

275 19 95

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
rozwój i organizacja sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, wypoczynku i
turystyki oraz innych form aktywności ruchowej mającej wpływ na
doskonalenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych umysłowo
upośledzonych,
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego ucznia w
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
udzielanie pomocy i otaczanie opieką osób upośledzonych umysłowo oraz ich
rodzin,
oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania
upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem.
Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Osiągnięcia:
organizowanie w ramach gminnych igrzysk sportowych zawodów sportowych
w piłce koszykowej dziewcząt szkół gminy Gargdeja.

Skład zarządu
Prezes: Marek Żeleźniak
Sekretarz: Ewa Lepkowska
Skarbnik: Teresa Sadowska
Członek: Mirosław Makul

Prezes: Władysław Żuk
Wiceprezes: Halina Prządka
Sekretarz: Maria Krzywdzińska
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
10 Szkolny Klub
Sportowy
w Nebrowie Wielkim

Adres, telefon, mail
Przy Zespół Szkół
w Nebrowie Wielkim
ul. Szkolna
82-522 Sadlinki
275 13 90

11 Szkolny Klub
Sportowy „Zawisza”
w Czarnym Dolnym

Szkolny Klub Sportowy
„Zawisza”
ul. Szkolna 7/9
82-512 Czarne Dolne
275 17 23

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Skład zarządu
Prezes: Wiesław Beeg
Sekretarz: Sławomir Januszewski

Prezes: Zbigniew Nałęcz
Sekretarz: Kamila Radowicz
Skarbnik: Halina Kamińska
Członek: Lech Puzanowski
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
12 Uczniowski Klub
Sportowy „Junior”
w Trumiejach

Adres, telefon, mail
Szkoła Podstawowa
w Trumiejach
Trumieje 12
82-520 Gardeja
55 275 17 60
sptrumieje@wp.pl

13 Gminny Uczniowski
Klub Sportowy
„BELLATOR”
w Ryjewie

Zespole Szkół
w Ryjewie
ul. Grunwaldzka 63
82-420 Ryjewo
277 42 63
zsryjewo@poczta.fm

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Cele:
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
prowadzenie sekcji sportowych w tenisie stołowym, koszykówce i piłce
ręcznej.
Osiągnięcia:
organizowanie turniejów ogólnopolskich w piłce ręcznej,
prowadzenie 4 edycji rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej,
współpraca z innymi organizacjami przy organizacji Dni Ryjewa, Dni Powiatu.

Skład zarządu
Prezes: Aleksander Falkiewicz
Skarbnik: Paweł Łada
Sekretarz: Karol Checzbug

Prezes: Tomasz Ulewski
Sekretarzem: Andrzej Zwolak
Członek: Andrzej Barcik
Członek: Piotr Adamczyk
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
14 Uczniowski Klub
Sportowy „Szóstka”
w Kwidzynie

Adres, telefon, mail
ul. Grunwaldzka 54
82-500 Kwidzyn
279 34 44
szostka@sp6.kwidzyn.pl

15 Uczniowski Klub
Sportowy „Promyk”
w Kwidzynie

ul. Grunwaldzka 6
82-500 Kwidzyn

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:
rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
szkolnej,
integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na
terenie swego działania,
integrowanie środowiska dzieci i rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi i ich
rodzicami,
prowadzenie sekcji sportowych piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej,
sport niepełnosprawnych.
Cele:
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,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Skład zarządu
Prezes: Paweł Walor
Sekretarzem: Eugeniusz Olejnik
Skarbnikiem: Renata Preibisz

Prezes: Wiesław Kaźmierski
Sekretarz: Waldemar Muracki
Członek: Joanna Stasińska
Członek: Jolanta Ważna
Członek: Zbigniew Mechliński
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Lp. Nazwa stowarzyszenia
16 Uczniowski Klub
Sportowy
„Nadwiślanin”

Adres, telefon, mail
Zespół Szkół
w Nebrowie Wielkim
ul. Szkolna 6
82-522 Sadlinki
275 13 90

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
Prezes: Dariusz Głuszkiewicz
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
Sekretarz: Ewa Kuc
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
Skarbnik:Ewa Lipiak
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
realizowanie uchwał Szkolnego Związku Sportowego z tytułu członkostwa
zwyczajnego w tym Związku,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Osiągnięcia:
tytuł wicemistrza województwa pomorskiego (gra podwójna - tenis stołowy) Sopot 06.2004 r.
IV miejsce w punktacji klubowej w województwie pomorskim w kategorii
Żaczek (tenis stołowy),
organizacja letnich obozów sportowych „Wakacje na sportowo” (07.2003 r.) –
Ustka,
organizacja półfinału wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej w tenisie
stołowym (10.1003 r.) – Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim.
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17 Uczniowski Klub
Sportowy „Młodzik”

Adres, telefon, mail
Gimnazjum w Nowym
Dworze 13
82 – 500 Kwidzyn

279 38 09

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Prezes: Jerzy Stankiewicz
Sekretarz: Anna Biskupska
Cele:
Członek: Łukasz Fecowicz
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Członek: Mariusz Serdacki
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
Członek: Jacek Janicki
organizacją i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
-

18 Uczniowski Klub
Sportowy
„ Radość”

Gimnazjum w Liczu
82-500 Kwidzyn
275 16 06

Skład zarządu

angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych,
uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych na obszarze gminy
Kwidzyn i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych,
organizowanie
uczniom
wszystkich
klas
różnorodnych
form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

Cele:
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie
działania Klubu;
wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.

Prezes: Andrzej Dorożyński
Wiceprezes: Andrzej Gebel
Członek: Stanisława Gadomska
Członek: Jadwiga Żółkowska
Sekretarz: Stawicki Andrzej

19 Uczniowski Klub
Sportowy „PASJA”
ZLIKWIDOWANY

20 Uczniowski Klub
Sportowy „KUKS”
w Rakowcu

Szkoła Podstawowa
w Rakowcu
ul. Szkolna 2
82-500 Rakowiec
275 16 27

Cele:
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie
działania Klubu,
wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.

Prezes: Krzysztof Bednarczyk
Wiceprezes: Krzysztof Chojnacki
Członek: Agnieszka Gretkowska
Członek: Magdalena Kubiak
Sekretarz: Elżbieta Sołtys
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21

Uczniowski Klub
Sportowy „WEST”
Gardeja

Adres, telefon, mail

ul. Sportowa 1
82 – 520 Gardeja
661 234 473

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Cele:
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
gminy Gardeja i poza nią,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Skład zarządu

Prezes: Andrzej Skrobisz
Sekretarz: Dariusz Koszyński
Skarbnik: Dorota Redzińska
Członek: Mariusz Schaefer
Członek: Mirosław Kowalczyk
Członek: Jarosław Dubas
Członek: Janusz Mędrek
Członek: Katarzyna Wosik

-

22 Uczniowski Klub
Sportowy „KRAKUS”
przy Gimnazjum w
Wandowie

Gimnazjum im.
T. Kościuszki
w Wandowie
Wandowo 60
82 - 520 Gardeja
275 19 78
poczta@wandowo.edu.pl

Cele:
Prezes: Janusz Kruk
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
Wiceprezes: Barbara Duszyńska
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
Sekretarz: Jolanta Dybowska
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej Członek: Jozefa Kosińska
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
gminy Gardeja i poza nią,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
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23 Uczniowski Klub
Sportowy PIĄTKA
KWIDZYN

Adres, telefon, mail
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. gen. Józefa Hallera 4
82 – 500 Kwidzyn
262 42 21
sp5.kwidzyn@ckj.edu.pl

24 Uczniowski Klub
Sportowy LIS

Zespół Szkół w Gardei
ul. Sportowa 1
82 – 520 Gardeja
275 14 77
zsgardeja1@o2.pl

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:
Prezes: Mirosław Nawrocki
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
Członek: Jolanta Ważna
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
Członek: Grzegorz Obiała
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
miasta Kwidzyna i poza nim,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Cele:
Prezes: Daniel Karwowski
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
Wiceprezes: Dariusz Górski
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
Sekretarz: Zbigniew Mądrzyński
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
Skarbnik: Joanna Karwowska
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej
Członek: Ryszard Bartosiak
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,
uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
gminy Gardeja i poza nią,
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,
organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
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25 Uczniowski Klub
Sportowy TĘCZA
zawieszone

Adres, telefon, mail
Specjalny Ośrodek
Szkolno –Wychowawczy
w Barcicach
Barcice 66
82 – 420 Ryjewo
277 16 95
soswbarcice@post.pl

26 Uczniowski Klub
Sportowy „Adaś”

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia
Cele:

Skład zarządu
Prezes: Sebastian Bednarczyk

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Skarbnik: Marcin Ostrowski
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania gminy Ryjewo i poza nią,
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych,
- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

Szkoła Podstawowa nr 4 Cele:
im. Adama Mickiewicza - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
w oparciu o bazę sprzętową szkoły oraz pomoc organizacyjną
ul. Warszawska 13
i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
82 – 500 Kwidzyn

Sekretarz: Sebastian Cyran

Komitet założycielski:
Henryk Dąbrowski
Iwona Gral
Grażyna Bajda

- angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
279 38 83
sportowych
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie
sp4.kwidzyn@ckj.edu.pl Miasta Kwidzyna i poza nim,
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych,
-organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
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Adres, telefon, mail

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład zarządu

27 Uczniowski Klub
Sportowy „TARCZA”
ZLIKWIDOWANY

13
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Adres, telefon, mail

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład zarządu

Szkoła Podstawowa nr 4 Cele:
28 Uczniowski
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków Prezes: Tomasz Müller
w Kwidzynie
Międzyszkolny Klub
klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc Wiceprezes: Wojciech Serocki
Sportowy w Kwidzynie ul. Warszawska 13
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
Skarbnik: Joanna Müller
82-500 Kwidzyn
279 38 83
bno@umkskwidzyn.pl

- angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań sportowych,
-uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim,
-organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny
życia codziennego oraz promocji zdrowia i ekologii
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych,
-organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
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Adres, telefon, mail

Cele Statutowe, Doświadczenia i Osiągnięcia

Skład zarządu

Cele:

Uczniowski Klub
29 Sportowy „Akademia
Piłkarska”

ul. Sielska 4,
Mareza
82 – 500 Kwidzyn
723 247 813

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w oparciuPrezes: Krzysztof Piekarski
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjnąSekretarz: Katarzyna Piekarska
i materialną rodziców i sympatyków klubu,
Członek Zarządu: Gabriela
- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywnościPiekarska
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim,
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych,
- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Cele:

ul. Kasprowicza 30/1
Uczniowski Klub
30
Sportowy „Akademia 82 – 500 Kwidzyn
Piłkarska Champions”
Kwidzyn

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów w oparciuPrezes: Radosław Martyka
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjnąSekretarz: Krzysztof Kornytowski
i materialną rodziców i sympatyków klubu,
Członek Zarządu: Mateusz
- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywnościCitowicz
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
695 173 192
i zainteresowań sportowych,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim,
info@nasza-akademia.com.pl - organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych,
- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
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