
STAROSTWO POWIATOWE W

ŁĘCZYCY

ul. Pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

Data: 28.02.2017

godz. 14:40:10

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

VIII/19991 Gminny Klub Sportowy "ISKRA" w Górze Św.
Małgorzaty
Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty
Góra Św. Małgorzaty
99-122 

Góra Św. Małgorzaty 1) Tworzenie warunków organizacyjnych i
materialnych dla uprawiania sportu swoim członkom;
2) Podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu
wyczynowego na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty;
3) Podnoszenie poziomu świadomości sportowej
mieszkańców Gminy Góra Św. Małgorzaty;
4) Wychowanie dla sportowej rywalizacji członków
Klubu;
5) Tworzenie więzi i klubowej solidarności członków;
6) Inne cele sportowe i wychowawcze uważane
powszechnie za pozytywne.

XI/19972 Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki  w Łęczycy
Stadion miejski
ul. Kaliska 15
Łęczyca
99-100 Łęczyca

Łęczyca - stwarzanie warunków do udziału zawodników sekcji
w państwowym systemie rozgrywek w
poszczególnych kategoriach wiekowych;
- zabezpieczenie warunków do podnoszenia
sprawności;
- organizowanie szkolenia, treningów i zawodów
sportowych zgodnie z wymogami dyscypliny
sportowej;
- współpraca ze szkołami;
- współdziałanie z innymi organizacjami sportowymi w
rozwijaniu sportu wyczynowego;
- tworzenie i doskonalenie metod obsługi
organizacyjno-finansowej Klubu;
- reprezentowanie i obrona swoich członków wobec
władz wszystkich stopni;
- współdziałanie w organizacji imprez
międzynarodowych, centralnych i wojewódzkich,
powiatowych i miejskich.
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XI/19993 Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Grabów
Gmina Grabów
ul. Dąbska 4a
Grabów
99-150 

Grabów 1) Organizowanie sekcji sportowych;
2) Organizowanie praktycznego i teoretycznego
szkolenia w zakresie sportu wyczynowego;
3) Organizowanie i uczestniczenie w zawodach
sportowych;
4) Organizowanie różnych form zajęć i imprez o
charakterze rekreacyjno-ruchowym;
5) Tworzenie dogodnych warunków w zakresie bazy,
obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu
sportu oraz rekreacji ruchowej;
6) Współdziałanie z klubami i organizacjami
sportowymi oraz innymi instytucjami;
7) Możliwość wydzielania autonomicznych sekcji w
Klubie;
8) Prowadzenie działalności
kulturalno-wychowawczej.

VIII/19994 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęczycy
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęczycy
ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c
Łęczyca
99-100 

Łęczyca 1) Programowanie działalności sportowej w
środowisku szkolnym na terenie powiatu;
2) Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej;
3) Popularyzowanie higienicznego trybu życia;
4) Reprezentowanie w samorządzie powiatowym
spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej
uczniów;
5) Powoływanie jednostek organizacyjnych Związku;
6) Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży
możliwości osiągania mistrzostwa sportowego;
7) Szkolenie młodzieżowych kadr, w tym
młodzieżowych organizatorów sportu;
8) Organizowanie imprez i zawodów sportowych o
zasięgu przekraczającym obszar gminy;
9) Programowanie i organizowanie obozów
szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży
szkolnej;
10) Działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów
sportowych przyszkolnych;
11) Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i
fizycznej młodzieży szkolnej z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami;
12) Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.  
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II/20085 Łęczycki Klub Karate "IPPON" w Łęczycy
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy
ul. Szkolna 4
Łęczyca
99-100 Łęczyca

Łęczyca 1) Krzewienie szeroko rozumianej kultury fizycznej;
2) Propagowanie sztuk walki i różnych stylów karate;
3) Rozwój kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji
wśród dzieci i młodzieży;
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1) Organizowanie seminariów i treningów;
2) Organizowanie obozów treningowych;
3) Organizowanie zawodów sportowych;
4) Współdziałanie z władzami sportowymi
państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia
członkom właściwych warunków do uprawiania
sportowego i rekreacyjnego Karate Fudokan;
5) Uczestniczenie w zawodach sportowych rangi
krajowej i międzynarodowej;
6) Organizowanie zawodów, pokazów, zgrupowań i
obozów sportowych;
7) Prowadzenie działalności szkoleniowej;
8) Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej
nad członkami Klubu.
9) Propagowanie sztuk walki i różnych stylów karate 
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III/20006 "Ludowy Klub Sportowy" Świnice Warckie
Urząd Gminy w Świnicach Warckich
ul. Szkolna 1
Świnice Warckie
99-140 

Świnice Warckie 1) Organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych;
2) Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
3) Udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych
organizowanych przez inne organizacje i związki
sportowe, powołane w tym celu;
4) Prowadzenie wśród sportowców, a w szczególnosci
wśród młodzieży, pracy wychowawczej zmierzającej
do kształtowania wysokich wartości moralnych i
sportowych;
5) Współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi
oraz innymi organizacjami sportowymi w dziedzinie
kultury fizycznej;
6) Popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród
społeczeństwa;
7) Kultywowanie tradycji sportowych gminy;
8) Stworzenie ogółowi społeczeństwa możliwości
udziału w organizowanych imprezach  i rozgrywkach
sportowych;
9) Zakup obiektów i urządzeń sportowych oraz
utrzymanie ich we właściwym stanie;
10) Prowadzenie wszelkich innych działań
zmierzających do realizacji celów statutowych.
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III/20067 Łęczycki Klub Kajakowy "SZUWARKI" w Łęczycy
Dom Kultury w Łęczycy
ul. Aleje Jana Pawła II
Łęczyca
99-100 Łęczyca

Łęczyca 1) Organizowanie, prowadzenie i popularyzowanie
wodnej turystyki kwalifikowanej, zwłaszcza turystyki
kajakowej, w szczególności poprzez: umożliwianie
członkom Klubu podnoszenia kwalifikacji w zakresie
turystyki kajakowej oraz umożliwianie im korzystania
w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności;
2) Organizowanie spływów kajakowych i innych
imprez;
3) Organizowanie udziału członków Klubu w
imprezach obcych;
4) Organizowanie szkoleń, spotkań i zebrań
wodniaków;
5) Upowszechnianie i stwarzanie warunków do
zdobywania odznak turystycznych, w szczególności
związanych z uprawianiem turystyki kajakowej;
6) Współpraca z innymi Klubami Kajakowymi oraz z
PTTK na zasadach wpółpartnerstwa;
7) Prowadzenie przystani wodnej przy Zalewach
łęczyckich w Łęczycy
8) Podejmowanie działań na rzecz powiększenia bazy
sprzętu pływającego i należytego wykorzystania
sprzętu istniejącego.
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II/20048 Ludowy Klub Sportowy "Daszyna" w Daszynie
Gimnazjum w Daszynie
ul. Daszyna 26a
Daszyna
99-107 

Daszyna 1) Planowanie i organizowanie życia sportowego w
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły
oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i
sympatyków Klubu;
2) Angażowanie wszystkich mieszkańców 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
lokalnego i poza  nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców
w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie dzialalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie mieszkańcom różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacj zadań
sportowych Klubu.

III/20009 Ludowy Klub Sportowy "MALINA" - Piątek
ul. Szkolna 1
Piątek
99-120 

Piątek Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie działania Klubu oraz
wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę
fizyczną i sport.
Klub realizuje swoje cele przez:
1) Współdziałanie z władzami państwowymi i
samorządowymi w celu zapewnienia członkom
właściwych warunków do uprawiania sportu;
2) Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
3) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych;
4) Prowadzenie działalności szkoleniowej;
5) Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej
nad członkami Klubu.
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X/200310 Ludowy Klub Sportowy "OLDBOJ" w Mazewie
 Bartnicki Dariusz 
ul. Mazew 59
Daszyna
99-107 

Daszyna 1) Planowanie i organizowanie życia sportowego w
oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły
oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i
sympatyków Klubu;
2) Angażowanie wszystkich mieszkańców 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
lokalnego i poza nim;
4) Organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców
w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej;
5) Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) Organizowanie mieszkańcom różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu.

IX/199911 Ludowy Klub Sportowy "Witonianka" Witonia
Urząd Gminy w Witoni
ul. Starzyńskiego 6a
Witonia
99-335 

Witonia Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród
młodzieży i członków klubu oraz załóg pracy
wspierających działalność klubu.
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XII/200012 Ludowy Klub Sportowy Romartów
Prawda Ryszard
ul. Romartów 56
Witonia
99-335 

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie działania Klubu oraz
wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę
fizyczną i sport.
Klub realizuje swoje cele przez:
1) Współdziałanie z władzami sportowymi
państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia
członkom właściwych warunków do uprawiania
sportu;
2) Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
3) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych;
4) Prowadzenie działalności szkoleniowej;
5) Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej
nad czlonkami Klubu.

V/201213 Ludowy Klub Sportowy "Iskra 2012 Góra Św.
Małgorzaty"
Moraków
ul. Moraków
Góra Św.Małgorzaty
99-122 

Góra Św. Małgorzaty 1Krzewinie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie
przez kulturę fizyczną
2.Klub realizuje swoje cele poprzez:
a. wspóldziałanie z organami samorządów
terytorialnych i organami władz państwowych w celu
zapewnienia członkom klubu właściwych warunków
do uprawiania sportu
b. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej 
c. organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych 
d. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie
prowadzonych w klubie dyscyplin sportowych
e. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej
nad członkami klubu
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VIII/201314 Miejski Klub Sportowy "Górnik 1956" Łęczyca
Stadion Miejski
ul. Kaliska 15
Łęczyca
99-100 Łęczyca

Łęczyca 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych na terenie działania Klubu oraz
wychowywanie przez kulturę fizyczną.
2. Klub reazliuje swoje cele poprzez:
a. współdziałnie z organami samorządów
terytorialnych i organami władz państwowych w celu
zapewnienia członkom klubu właściwych warunków
do uprawiania sportu
b. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej 
c. organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych 
d. prowadzenie działaności szkoleniowej w zakresie
prowadzonych w klubie dyscyplin sportowych 
e. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej
nad członkami klubu

I/201515 SIATKARSKI KLUB SPORTOWY HUSARIA
Daszyna
Dom mieszkalny Pana Pawła Pieczewskiego
ul. Borów 1
Borów
99-107 

Daszyna 1.Krzewienie kultury fizycznej wsród dzieci, młodzieży
i dorosłych na terenie działania klubu oraz
wychowanie przez kulturę fizyczną
2.Klub realizuje swoje cele przez:
a.współdziałanie z organami samorządów
terytorialnych i organami władz państwowych w celu
zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków
do uprawiania sportu,
b.uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
c.organizowanie zawodów, imprez sporrtowych i
rekreacyjnych,
d.prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie
prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,
e.sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej
nad członkami Klubu.

VII/201516 Wiejski Klub Sportowy Prądzew
Prądzew 
Prądzew 18
99-100 Łęczyca

Łęczyca Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w
zakresie sportu i rekreacji:
-uczestnictwo doraźne(drużyna piłki nożnej, zawody
sportowe)
-rozwój stosunków społecznych
-poprawianie kondycji fizycznej mieszkańców 
-integracja mieszkańców
-organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla
lokalnej społeczności
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IV/201617 Klub Karate Kyokushin w Piątku
gmina Piątek
ul. Konarskiego 28 lok. 21
Piątek
99-120 Piątek

Piątek 1.Prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla
ogółu społeczeństwa w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
2.Popularyzacja i rozwój sportu Karate Kyokushin na
terenie działania Klubu przy wykorzystaniu do tego
mienia oraz wszelkich dostępnych środków
osobowych i finanasowych.
3.Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób
fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują działania na rzecz propagowania i
upowszechniania sportu- Karate Kyokushin,
zdrowego stylu życia i przestrzegania zasad Fair Play
zarówno w rywalizacji sportowej jak i w kontaktach
międzyludzkich.
4.Wspieranie pod względem organizacyjnymimprez
sportowych popularyzujących Karate Kyokushin.
5.Edukacja społeczeństwa w zakresie działania klubu.
6.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości oraz wysokich wartości moralnych i
fizycznych poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Klubu. 
7.Kształtowanie partnerskich postaw między
społecznością ludzi pełnosprawnych a osobami
niepełnosprawnymi.
8.Działanie profilaktyczne mające na celu
zapobieganie przestępczości i patalogii wśród
młodzieży.
9.Organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
10.Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
oraz za granica.
11.Prowadzenie działalności szkoleniowej zwłaszcza
w zakresie sztuk Walki i szeroko rozumianego
aktywnego odpoczynku.
12.Populatyzacja aktywnych form wypoczynku.
13.Poznawanie polskiego środowiska naturalnego we
wszystkich jego aspektach.
14.Efektywne i pożyteczne organizowanie wolnego
czasu.
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