
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

 

Numer 

kolejny 

w 

ewiden

cji 

Nazwa 

stowarzysz

enia 

zwykłego 

Daty 

wpisów 

do 

ewidencji 

1. Cel/cele 

działania  

stowarzyszeni

a zwykłego Adres 

siedziby 

stowarzysz

enia 

zwykłego 

Reprezentac

ja 

stowarzysze

nia 

zwykłego 

Organ 

kontroli 

wewnętrznej 

stowarzysze

nia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszeni

a 

zwykłego 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 

Przekształce

nie lub 

rozwiązanie 

stowarzysze

nia 

zwykłego 

Likwidator 

stowarzyszen

ia 

zwykłego 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszeni

a 

zwykłego 

środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren 

działania  

stowarzyszeni

a 

zwykłego 
3. Środki 

działania 

stowarzyszeni

a 

zwykłego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Stowarzysz

enie 

Babeczka  

24.04.2018 

r. 

1. Działalność 

na rzecz 

kobiet  

46 – 220 

Byczyna  

ul. 

Kwiasowski

ego 2  

Zarząd: 

Małgorzata 

Krymarys-

Błażejczyk – 

Prezes 

Zarządu 

Iwona 

Krymarys – 

Wiceprezes 

Zarządu  

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała nr 

2/2018 o 

przyjęciu 

regulaminu 

Stowarzyszen

ia Babeczka  

Nie  - - - - 

2. Cała Polska  

3. 

Organizowani

e konferencji, 

seminariów, 

szkoleń 

wykładów, 

imprez 

kulturalnych i 

udział w nich  

2. Stowarzysz

enie 

Ochrony 

Środowiska 

„EKO” 

25.06.2018 

r. 

1. 

propagowanie 

ochrony 

środowiska, 

przyczynianie 

się do 

poprawy 

warunków 

środowiskowy

ch 

46 – 200 

Kluczbork  

ul. Bema 8  

Zarząd: 

Borowicz 

Zofia 

Gaschka 

Irena  

Gaschka 

Henryk  

Gomułkiewi

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała nr 

6/2018 o 

przyjęciu 

nowelizacji 

Regulaminu 

Stowarzyszen

ia Ochrony 

Środowiska 

Nie  - - - - 

2.Cała Polska  



3. 

popularyzacja 

Prawa 

Ochrony 

Środowiska, 

Prawa 

Budowlanego, 

ustawy o 

planowaniu i 

zagospodarow

aniu 

przestrzenny

m;  

cz Izabella 

Kinder 

Felicja 

Łuczyn 

Anna  

Pajor Jerzy   

„EKO” w 

Kluczborku   

3.  

„SZUWARE

K” 

06.09.2018 

r. 

1.propagowan

ie wędkarstwa 

rekreacyjnego 

i sportowego 

oraz etyki 

wędkarskiej; 

ochrona i 

kształtowanie 

środowiska 

naturalnego; 

zarybianie i 

prowadzenie 

gospodarki 

rybacko – 

wędkarskiej; 

nawiązywanie 

i rozwijanie 

współpracy z 

innymi 

stowarzyszeni

ami i 

organizacjami 

wędkarskimi   

 

Rożnów 50  

46 – 262 

Rożnów  

Stowarzysze

nie zwykłe 

jest 

reprezentow

ane przez 

przedstawici

ela  

Grzegorza 

Pyrsaka  

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała o 

przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszeni

a zwykłego z 

dnia 

11.08.2018 r.    

Ne  - - - - 

2. teren 

województwa 

opolskiego  

 

3. organizacja 

spotkań i 

zawodów 

 

  

 

wędkarskich  



4. 

TERRA 

2050 

30.08.2019 

r. 

1. działanie na 

rzecz 

Stowarzyszeni

a i 

mieszkańców 

Wierzbicy 

Górnej; 

popularyzacja 

wiedzy 

(ekologia, 

wędkarstwo);  

promocja i 

popieranie 

inicjatyw 

społecznych; 

tworzenie 

płaszczyzny 

wymiany 

informacji i 

doświadczeń 

pomiędzy 

członkami 

46 – 255 

Wierzbica 

Górna 

77/6m12 

Stowarzysze

nie zwykłe 

jest przez 

przedstawici

ela 

Wiesława 

Makowskieg

o  

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała nr 2 

z dnia 

21.08.2019 r. 

o uchwaleniu 

regulaminu 

stowarzyszeni

a zwykłego  

Nie  - - - - 

2. Gmina 

Wołczyn 

3. organizacja 

spotkań; 

współpraca z 

osobami i 

instytucjami o 

podobnych 

celach 

działania; 

inne działania 

realizujące 

cele 

regulaminowe 

  

 

5.  

AZYL PSÓW 

ZAPOMNIA

NYCH 

02.04.2020 

r. 

1. działanie na 

rzecz zwierząt 

bezdomnych, 

porzuconych, 

chorych i źle 

traktowanych; 

46 – 250 

Wołczyn  

Ul. 

Kluczborsk

Zarząd: 

Katarzyna 

Zalewska – 

Prezes 

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

Uchwała Nr 

4/2020 o 

przyjęciu 

nowelizacji 

Regulaminu 

NIE - - - - 



2. Obszar 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

oraz dla 

właściwego 

realizowania 

swoich celów 

poza 

granicami RP; 

a 7/3 Zarządu; 

Karina 

Matelska – 

Wiceprezes 

Zarządu; 

Bożena 

Barecka – 

Cieśla – 

Sekretarz 

Zarządu 

wewnętrznej Stowarzyszen

ia AZYL 

PSÓW 

ZAPOMNIANY

CH 

3.Działania 

adopcyjne 

zwierząt; 

organizowanie 

zajęć 

edukacyjnych, 

szkoleń, 

kursów, 

warsztatów, 

happeningów, 

wystaw, akcji 

informacyjnyc

h oraz imprez 

plenerowych 



6. 

POLISH 

RESPONSIB

LE 

HEDGEHOG 

OWNERS 

 

07.12.2020 

r. 

1. Rozwój 

zainteresowań 

i wspieranie 

członków w 

rozwijaniu 

wspólnej 

pasji-hodowli 

pigmejskich 

jeży 

afrykańskich; 

Dzielenie się 

wiedzą na 

temat 

pigmejskich 

jeży 

afrykańskich z 

osobami 

zainteresowan

ymi, 

pozafinansow

a pomoc i 

szkolenie dla 

początkującyc

h opiekunów 

w 

zapewnieniu 

właściwej 

opieki nad 

pigmejskimi 

jeżami 

afrykańskimi, 

organizacja 

warsztatów            

i wystaw 

pigmejskich 

jeży 

afrykańskich 

46-282 

Laskowice 

Ul. Klapacz 

4 

Stowarzysze

nie zwykłe 

jest 

reprezentow

ane przez 

przedstawici

ela 

Katarzyna 

Kosielska 

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała Nr 

2/2020 o 

przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszen

ia POLISH 

RESPONSIBL

E HEDGEHOG 

OWNERS 

 

NIE - - - - 

2. Obszar 

Rzeczypospoli

tej Polskiej; 



3.Działania: 

spotkania 

członków, 

organizacja 

wystaw lub 

warsztatów w 

celu dzielenia 

się wiedzą                

i wspierania 

wspólnej 

pasji, 

Dzielenie się 

wiedzą o 

pigmejskich 

jeżach 

afrykańskich, 

dzielenie się 

zdjęciami, 

współtworzeni

e dobrych 

praktyk w 

opiece nad 

pigmejskimi 

jeżami 

afrykańskimi, 

podejmowanie 

czynności 

zmierzających 

do 

zwiększenia 

jakości życia 

pigmejskich 

jeży 

afrykańskich 

oraz 

zaświadczanie 

ich 

pochodzenia 

w postaci 

certyfikatów            

i rodowodów. 



7.  

Oldboys 

„POLONIA” 

Wołczyn  

28,02,2022 

r. 

Inicjowanie, 

wspieranie i 

organizowanie 

działalności 

sportowej; 

Upowszechnia

nie kultury 

fizycznej i 

sportu; 

Przeciwdziałan

ie 

uzależnieniom 

i patologiom 

społecznym; 

Ochrona i 

promocja 

zdrowia 

poprzez 

sport.. 

46 – 250 

Wołczyn 

Ul. 

Słoneczniko

wa 15 

Zarząd: 

Damian 

Więcek – 

Prezes  

Jacek 

Mikołajczyk 

– 

wiceprezes 

Marek 

Muzyka – 

skarbnik  

Komisja 

rewizyjna: 

Krzysztof 

Zaremba – 

Przewodnicz

ący 

Piotr 

Przybysz – 

Członek 

Grzegorz 

Orzechowski 

– Członek   

Uchwała Nr 2 

o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszen

ia Zwykłego  

NIE - - - - 

2. Cała 

Polska. 



Inspirowanie 

różnych 

środowiska w 

mieście, 

powiecie i 

województwie 

do tworzenia 

niezbędnych 

warunków dla 

zapewnienia 

prawidłowego 

rozwoju 

biologicznego 

dzieci i 

młodzieży; 

Realizowanie 

zadań w 

zakresie 

kultury 

fizycznej, 

zdrowotnej i 

edukacji 

zalecanych 

przez władze 

państwowe 

samorządowe; 

Współdziałani

e z różnymi 

stowarzyszeni

ami i 

organizacjami 

w zakresie 

promocji 

sportu; 

propagowanie 

i 

organizowanie 

imprez 

sportowych; 

Promocję 

zdrowego 

stylu życia 

wolnego od 

uzależnień 

Poprzez 

aktywność 

ruchową.   



8.  

Stowarzysz

enie 

Edukacyjne 

Skłodowska  

25.01.2023 

r.  

1. wspieranie 

organizacji 

zajęć 

dydaktycznyc

h, 

wychowawczy

ch i 

opiekuńczych; 

Wspomaganie 

szkoły w 

zakresie 

utrzymania i 

modernizacji 

jej obiektów i 

infrastruktury;  

Wspomaganie 

w rozwoju 

uczniów 

uzdolnionych; 

2.Cała Polska. 

3. 

organizowanie 

wycieczek 

szkolnych, 

wyjazdów 

wakacyjnych, 

obozów; 

Organizowani

e szkoleń, 

warsztatów, 

plenerów, 

konferencji, 

spotkań; 

Organizowani

e konkursów i 

wystaw 

szkolnych; 

Organizowani

e imprez 

kulturalnych, 

oświatowych, 

turystycznych, 

sportowych; 

 

 

  

 

46 – 200 

Kluczbork 

Ul. M. 

Skłodowski

ej 13  

Stowarzysze

nie zwykłe 

jest 

reprezentow

ane przez 

przedstawici

ela  

Alicja 

Dmytruszyń

ska  

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała o 

przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszen

ia Zwykłego   

Nie  - - - - 



9.  

Stowarzysz

enie Joga 

Wołczyn  

25.01.2023 

r.  

1. Działanie 

na rzecz 

rozwoju 

świadomości i 

zdrowia, w 

tym 

pobudzanie 

świadomości 

zdrowotnej 

społeczeństwa

, ochrona i 

promocja 

zdrowia, 

działanie na 

rzecz osób 

niepełnospraw

nych, 

upowszechnia

nie kultury 

fizycznej i 

sportu oraz 

zdrowego 

stylu życia. 

2. Cały świat. 

3. 

organizowanie 

wycieczek, 

wyjazdów 

wakacyjnych, 

obozów; 

Organizowani

e szkoleń, 

warsztatów, 

plenerów, 

konferencji, 

spotkań; 

Organizowani

e konkursów i 

wystaw 

szkolnych; 

Organizowani

e imprez 

kulturalnych, 

oświatowych, 

turystycznych, 

sportowych 

46 – 250 

Wołczyn  

Ul. 

Sienkiewicz

a 5  

Stowarzysze

nie zwykłe 

jest 

reprezentow

ane przez 

przedstawici

ela  

Joanna 

Bartosik 

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 

przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszen

ia Zwykłego 

Nie  - - - - 



10. 

Stowarzysz

enie „Nasze 

Dzieci-

Lasowice 

Małe-

Bąków -

Bogacica”  

27.01.2023 

r. 

1. Tworzenie 

inicjatyw 

społecznych, 

kulturalnych, 

edukacyjnych 

i sportowych 

na rzecz dzieci 

i młodzieży 

oraz 

wspierania 

rodziny i 

pieczy 

zstępczej. 

2.Cała Polska. 

3. 

Organizowani

e warsztatów 

twórczych dla 

dzieci i 

młodzieży, 

szczególnie 

zajęć 

plastycznych, 

technicznych, 

kulinarnych, 

przyrodniczyc

h, 

muzycznych, 

teatralnych 

oraz 

filmowych; 

Organizowani

e imprez 

kulturalnych i 

sportowych; 

Organizowani

e wypoczynku 

(letniego i 

zimowego) 

oraz czasu 

wolnego dzieci 

i młodzieży – 

wycieczki, 

obozy, kolonie 

zimowiska, 

wyjazdy; 

 

 

46 – 280 

Lasowice 

Małe 

Ul. 

Stawowa 

19 

Zarząd: 

Damian 

Czech – 

Prezes, 

Magdalena 

Nestor – 

Wiceprezes, 

Maria 

Chuchrowsk

a – 

Dziagacz – 

Wiceprezes  

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2/1/2023 o 

przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszen

ia „Nasze 

Dzieci 

Lasowice 

Małe-Bąków- 

Bogacica”  

Nie  - - - - 





 

 


