STAROSTWO POWIATOWE W
RACIBORZU
ul. Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

Data: 2019-07-25
godz. 07:57:21

Parametry zestawienia:
Stowarzyszenia wykreślone równe: nie
Wybrany rejstr stowarzyszeń równe: Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych

Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

1 17

STOWARZYSZENIE
KOLEKCJONERÓW BRONI
PARABELLUM
RYDY
ul. RZECZNA 4 lok. B
47-430

KUŹNIA
RACIBORSKA

2 24

OGRODY DZIAŁKOWE
ZAKŁADU KARNEGO W
RACIBORZU
RACIBÓRZ
ul. EICHENDORFFA 14

Racibórz

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

Cele stowarzyszenia
INDYWIDUALNE
KOLEKCJONOWANIE BRONI
PRZEZ CZŁONKOW
STOWARZYSZENIA.
POPULARYZACJA WIEDZY Z
DZIEDZINY HISTORII ZE
SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM TRADYCJI
ORĘŻA POLSKIEGO, W TYM
TAKŻE ROZWÓJ
TECHNOLOGII. POPIERANIE
ZAINTERESOWAŃ
KOLEKCJONERSKICH I
STRZELECKICH.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

PIOTR PRAUZA

ZBIGNIEW GUŻDA
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

3 29

KLUB RODŁO RACIBÓRZ
RUDNIK
ul. Sosnowa 8
RUDNIK
47-411

Rudnik

4 25

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ PRAWORZĄDNOŚCI I
OCHRONY ŚRODOWISKA
WOJNOWICE
ul. KOLEJOWA 8
WOJNOWICE
47-470 WONOWICE
STOWARZYSZENIE
"TURZANKI"
TURZE
ul. KOŚCIUSZKI 23
TURZE
47-420

Krzanowice

JOLANTA OTLIK

Kuźnia Raciborska 1. COMIESIĘCZNE SPOTKANIA
Z WYMIANĄ DOŚWIADCZEŃ.
2. ORGANIZACJA IMPREZ DLA
MIESZKAŃCÓW WSI.
3. ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z
PRZEDSTAWICIELAMI
KULTURY I ZDROWIA.
4. WYJAZDY
INTEGRACYJNO-KULTUROWE.

ZYGRYDA WRANIK

5 28

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

1, ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ
REGULARNYCH I
OKOLICZNOŚCIOWYCH DLA
CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
STOWARZYSZENIA.
2, CZYNNY UDZIAŁ W
UROCZYSTOŚCIACH
PATRIOTYCZNYCH W
MIEJSCACH POŚWIĘCONYCH
PAMIĘCI POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH I RODŁAKÓW.
3. WSPÓŁPRACA Z INNYMI
STOWARZYSZENIAMI I
ORGANIZACJAMI MAJĄCYMI
PODOBNE CELE, ORAZ Z
MŁODZIEŻĄ.

Telefon

Status
OPP

ANGELINA CHRUŚCIEL
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Lp

Nr
ewidencyjny
6 1

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie Jeździeckie
Huzar
Racibórz
ul. Huzarska 21
47-400 Racibórz

Gmina
Racibórz

Cele stowarzyszenia
1. Upowszechnianie wiedzy o
działalności i zasługach kawalerii
w dziejach Polski.
2. Popularyzowanie historii, kulury
i współczesnych problemów
związanych z kawalerią konną.
3. Nauka szacunku do zwierząt , a
w szczególnościkoni poprzez
prace z nimi.
4. Upowszechnianie umiejętności
jazdy konnej, popularyzacja
walorów rekreacji hippoterapii i
sportu konnego.
5. Działalność wśród dzieci i
młodzieży w zakresie
wychowania, edukacji kulturalnej,
kultury fizycznej i sportu, a w
szczególności dzieci ze środowisk
patologicznych.
6. Promocja i organizacja
wolontariatu.
7. Działalność ekologiczna,
ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

LUDWIK GORCZYCA
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

7 2

Stowarzyszenie kolekcjonerów
broni Parabellum
Rudy
ul. Rzeczna 4b
Rudy
47-430

8 3

Stowarzyszenie Turzanki
TURZE
ul. Raciborska 42
Turze
47-420

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

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Kuźnia Raciborska Indywidualne kolekcjonowanie
broni białej, czarnoprochowej oraz
innej (wymagającej pozwoleń)
zgodnie z pozwoleniami
uzyskanymi w WPA Komend
Wojewódzkich Policji przez
poszczególnych członków
stowarzyszenia.
Popularyzacja wiedzy z dziedziny
historii ze szczególnym
uwzględnieniem tradycji oręża
polskiego, w tym także rozwój
technologii.
Tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji pomiędzy
zainteresowanymi osobami i
instytucjami.
Popieranie zainteresowań
kolekcjonerskich i strzeleckich.
Kuźnia Raciborska - DZIAŁANIE NA RZECZ
32 419 26 80
PROMOCJI WSI I GMINY
- PROPAGOWANIE FOLKLORU I
TRADYCJI REGIONALNYCH
- PROWADZENIE WŚRÓD
KOBIET WIEJSKICH
DZIAŁALNOŚCI
OŚWIATOWO-KULTURALNEJ
- PROWADZENIE DZIAŁAN NA
RZECZ POPRAWY STANU
ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WSI
- PROPAGOWANIE METOD I
SPOSOBÓW ZDROWEGO
TRYBU ŻYCIA
- PROWADZENIE DZIAŁAŃ
MAJĄCYCH NA CELU
INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
- DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ
PRZYRODY I KRAJOBRAZU
- POMOC OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

PIOTR PRAUZA

ZYGRYDA WRANIK
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Lp

Nr
ewidencyjny
9 4

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Klub Rodło Racibórz
RACIBÓRZ
ul. ŻORSKA 63 lok. 1
RACIBÓRZ
47400 RACIBÓRZ

Gmina
RACIBÓRZ

Cele stowarzyszenia
PRZYPOMINANIE I OCALENIE
OD ZAPOMNIENIA RODŁA I
RODŁAKÓW
EDUKACJE, PETYCJE DO
WŁADZ MAJĄCYCH NA CELU
NADAWANIE NAZW ULIC,
SKWERÓW I INNYCH MIEJSC
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NADAWANIE IMIENIEM SZKÓŁ I
KLUBÓW SPORTOWYCH
PRELEKCJE, BRANIE
CZYNNEGO UDZIAŁU W
RÓŻNYCH UROCZYSTOŚCIACH
PATRIOTYCZNYCH
ODDAWANIE CZEŚCI I PAMIĘCI
PRZED ISTNIEJĄCYMI
MIEJSCAMI PAMIĘCI
ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ
OKOLICZNOŚCIOWYCH
CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW
RODŁA
CZYNNY UDZIAŁ W
UROCZYSTOŚCIACH
PATRIOTYCZNYCH W
MIEJSCACH POŚWIĘCONYM
PAMIĘCI POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH I RODŁAKÓW

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

ANGELINA CHRUŚCIEL
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Lp

Nr
ewidencyjny

10 5

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie Midraszowy
Teatr Żydowski
Racibórz
ul. Katowicka 27 lok. 33
RACIBÓRZ
47400 RACIBÓRZ

Gmina
Racibórz

Cele stowarzyszenia
wspieranie, promowanie,
organizowanie i generowanie
szeroko pojętych działań
kulturalnychprzy szczegółowym
uwzględnieniu aktywności
artystycznej wśród dorosłych,
młodzieży i dzieci,
inicjowanie, wspieranie i
organizowanie wszelkich form
działalności artystycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem
sztuk teatralnych,
ochrona i promocja kulturowego
dziedzictwa miasta Racibórz i
regionu,
podejmowanie i wspieranie
prorozwojowych inicjatyw w
Raciborzu i regionie,
kształtowanie twórczych i
obywatelskich postwa dzieci i
młodzieży

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

ROBERT URBANOWSKI
Mirosława Kochel
Joanna Nitefor
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Lp

Nr
ewidencyjny

11 6

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Rudach
ul. Rogera 11
RUDY
47-430 RUDY

Gmina

Cele stowarzyszenia

Kuźnia Raciborska 1. Promowanie nauki, edukacji,
oświaty, kultury, sztuki i ochrony
dóbr kultury i tradycji dla
zachowania i zwiększenia
sprawności intelektualnej,
psychicznej i fizycznej.
2. Propagowanie zasad
kulturalnego współżycia
społecznego.
3. Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.
4. Wykłady, seminaria, dyskusje.
5. Konferencje naukowe
prowadzone przez specjalistów z
różnych dziedzin nauki, a w
szczególności: medycyny, biologii,
socjologii, prawa, ekonomii,
historii, literatury, filmu, sztuk
pięknych, wiedzy o ziemi i
wszechświecie oraz wykłady
poszukujące odpowiedzi na
pytanie "jak?"
6. Praktyczne zajęcia z zakresu
kultury fizycznej, np. ćwiczenia
gimnastyczne pod kierunkiem
wykwalifikowanych instruktorów.
7. Kontynuowanie nauki języków
obcych.
8. Spotkania z ludźmi nauki,
kultury, działających w regionie i
kraju.
9. Prowadzenie aktywnej
działalności turystyczno krajoznawczej.
10. Udzielanie pomocy
charytatywnej.
11. Podtrzymywanie tradycji
narodowych oraz rozwoju
świadomości narodowej i
regionalnej.
12. Ochronę i promocję i zdrowia.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

ROMAN OBERAJ
Eleonora Rams
Leonarda Chrośnik

strona 7 z 18

Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

13. Wspomaganie rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych.
14. Promowanie działalności
wydawniczej.
15. Popularyzację ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochronę
dziedzictwa przyrodniczego.
16. Popularyzację zasad porządku
i bezpieczeństwa publicznego
oraz przeciwdziałaniu patologiom
społecznym.
17. Upowszechnianie i ochronę
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich,a także
działań wspomagających rozówj
demokracji.
18. Promocję i organizację
wolontariatu.

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

Nr
ewidencyjny

12 7

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Rowerowy Cyprzanów
ul. Polna 6
Cyprzanów
47-480

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Pietrowice Wielkie 1. Organizowanie imprez,
501595983
wycieczek i rajdów rowerowych
mających na celu propagowanie
turystyki rowerowej i zdrowy styl
życia, aktywny wypoczynekoraz
ochronę środowiska naturalnego.
2. Uczestniczenie w zawodach
sportowych rangi lokalnej,
krajowej i międzynarodowej.
3. Organizowanie szkoleń,
kursów, konferencji, spotkań,
konsultacji społecznych,
seminariów służących realizacji
celów Stowarzyszenia.
4. Pozyskiwanie funduszy na
realizacje celów ujętych w
regulaminie, poprzez współpracę
z instytucjami państwowymi i
organizacjami pozarządowymi
oraz uzyskiwanie pomocy
finansowej od darczyńców,
sponsorów oraz osób fizycznych
wykazujących zainteresowanie
celami stowarzenia.
5. Współpraca z władzami
rządowymi i samorządowymi oraz
organizacjami turystycznymi,
sportowymi, szkołami i
instytucjami.
6. Współpraca z organami
administracji publicznej oraz
innymipodmiotami zajmującymi
się zarządzaniem,
projektowaniem i budową
infrastruktury rowerowej.
7. Współpraca z mediami,
prowadzenie strony internetowej
dotyczącej działalności
stowarzyszenia
htpp://rowerowycyprzanow.eu
8. Inne działania, zgodne z celami
stowarzyszenia, inspirowane
przez jego członków

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

ADRIAN NIKEL
Marek Kuroczik
Małgorzata Nikel
Aldona Kuroczik
Norbert Tebel
Genowefa Tebel
Piotr Kubik
Gabriela Kubik
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

13 8

Stowarzyszenie na rzecz
Praworządności i Ochrony
Środowiska
WOJONOWICE
ul. Kolejowa 8
WOJNOWICE
47-400

KRZANOWICE

14 9

Stowarzyszenie Inicjatyw
Muzycznych
KUŹNIA RACIBORSKA
ul. PIASKOWA 28
KUŹNIA RACIBORSKA
47-420 KUŹNIA RACIBORSKA

KUŹNIA
RACIBORSKA

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

Cele stowarzyszenia

Telefon

działanie na rzecz
32 4149456
wszechstronnego rozwoju
społecznego, kulturalnego i
gospodarczego wsi oraz regionu,
integrowanie wspólnot
obywatelskich,
realizowanie inicjatyw społecznych
służących dobru mieszkańców,
ochrona przyrody i ochrona
środowiska gminy Krzanowice
rozwijanie kultury muzycznej,
promocja twórczości twórców i
artystów lokalnych,
wspieranie środowiska
członkowskiego, jego integracji i
potrzeb,
promocja mista Kuźnia
Raciborska o kuźniańskiego
środowiska artystycznego,
współpraca z organizacjami
pozarządowymi i samorządowymi,
działalność charytatywna,

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

JOLANTA OTLIK

GRZEGORZ WRZODAK
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Lp

Nr
ewidencyjny

15 10

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenia Ogrody
Działkowe Zakładu Karnego w
Raciborzu
Racibórz
ul. Eichendorffa 14
Racibórz
47400 Racibórz

Gmina
Racibórz

Cele stowarzyszenia
działalność na rzecz stałego i
wszechstronnego rozwoju
ogrodnictwa działkowego a w
szczególności poprzez:
propagowania idei ogrodnictwa
dzaiałkowego w społeczeństwie, a
zwłaszcza wszechstronnego
znaczenia ogródków działkowych
dla rodzin działkowców,
społeczności lokalnych oraz
racjonalnego wykorzystania
gruntów,
zapewnienie członkom
stowarzyszenia aktywnego
wypoczynku i możliwości
prowadzenia upraw ogrodniczych
na własny użytek,
podnoszenie standardów
ekologicznych otoczenia,
integracja społeczna osób w
wieku emerytalnym, ochrona
środowiska i przyrody,
kształtowanie zdrowego otoczenia
człowieka,
współpraca z dyrekcją Zakładu
Karnego w Raciborzu w celu
integracji wielopokoleniowej
rodziny, wychowania dzieci w
zdrowych warunkach oraz
zachowania aktywności i zdrowa
emerytów i rencistów,
dbania o teren wokół jednostki
penitencjarnej.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

ZBIGNIEW GUŻDA
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Lp

Nr
ewidencyjny

16 11

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Łączy nas Racibórz
Racibórz
ul. Staszica 13
Racibórz
47-400 Racibórz

Gmina
Racibórz

Cele stowarzyszenia
Promowanie idei "prawa
mieszkańców do
miasta"społeczeństwa
obywatelskiego i rozwoju
demokracji miejskiej,
kształtowanie kompetencji
obywatelskich, wspieranie rozwoju
wspólnot społeczności lokalnych i
sąsiedzkich, powiązań i
współpracy między różnymi
grupami mieszkańców oraz
różnymi środowiskami;
Poprawa standardów
funkcjonowania samorządu
terytorialnego w zakresie
funkcjonowania miasta przez
promowanie idei jawności i
przejrzystości procedur i działań
władz miasta, poszanowania
prawa oraz doskonalenia i
upraszczania przepisów prawa
lokalnego, przeciwdziałanie
korupcj oraz usprawnianie i
dbanie o należytą komunikację
między mieszkańcami a władzami
miasta;
Promowanieidei
odpowiedzialnego społecznie
biznesu oraz wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości;
Budowanie poparcia społecznego
dla działań ukierunkowanych na
istotne potrzeby ogółu
mieszkańców i jej poszczególnych
dzielnic;
Zrównoważony rozwój i
modernizacja miasta w dziedznie
ładu przestrzenego, architektury,
urbanistyki środowiska
przyrodniczego, infrastrukury,
gospodarki, transportu, zasobów

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

IRENA JĘDRZEJEWSKA

strona 12 z 18

Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

naturalnych, kultury, edukacji
sportu oraz warunków życia
mieszkańców poprzez aktywne
uczestnctwo w wypracowaniu
strategii rozwoju miasta;
Ochrona i zachowanie elementów
istotnych dla tożsamości
historycznej i kulturowej Raciborza
i jej poszczególnych dzielnic, w
szczególności zabytków i dóbr
kultury, krajobrazu i fragmentów
rodzimej przyrody, w tym terenów
zieleni;
Ochrona i promowanie godnych
warunków i wysokiej jakości życia
mieszkańców Raciborza;
Identyfikacja problemów lokalnych
społeczności i różnych środowisk
oraz udzielanie im wpaca w ich
rozwiązywaniu poprzez tworzenie
koncepcji ich rozwiązywania,
promowanie praktyk konsultacji
społecznych i współpracę z
władzami miasta;
Budowanie i rozpowszechnianie
wiedzy i informacji istotnych dla
diagnostyki i stymulowani
aktywności społecznej i
przekształcene ih w wiedzę
przydatną do diagnozowania
potrzeb i rozwiązywania
problemów społecznych oraz
projektowania i realizacji projeków
sprzyjających rozwojowi lokalnych
społeczności i środowisk;
Działalność w strefie kultury i
sztuki, a także w zakresie
ochorony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
Ochrona i zahowanie środowiska
naturalnego, a w szczególności
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

17 12

Stowarzyszenie Odra 45
Racibórz
ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz

Racibórz

18 13

Raciborski Klub Off Road
SRC4x4
Racibórz
ul. Gliwicka 15
Racibórz
47-400 Racibórz

Racibórz

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

Cele stowarzyszenia
zieleni miejskiej i czystości
powietrza, oraz ochrona
dobrostanu zwierząt żyjących w
mieście, a także rozszerzanie i
pogłębianie świadomości
społecznej w zakresie ochorony
środowiska
poszerzanie i upowszechnianie
wiedzy o historii miata Racibórz
oraz regionu, a także eksploracja i
pozyskiwanie, kolekcjonowanie
przedmiotów związanych z
wydarzeniami historycznymi
mającymi miejsce na terenie
Polski, a w szczególności
mającymi związek z Powiatem
Raciborskim zgodnie z
obowiązującymi przepisami
prawa.
prowadzenie działalności w
zakresie off road i rekreacji oraz
promocji bezpiecznej jazdy w
terenie z poszanowaniem
przyrody,
popularyzacja wśród osób
posługujących się samochodami z
napędem 4x4 kultury jazdy oraz
ekologii,
upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu,
organizacja imprez sportowych,
działalność charytatywna w tym
organizacja imprez dla dzieci i
młodzieży ze środowisk
zagrożonych patologią oraz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej,
ekologia i ochrona zwierząt i
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

BARTŁOMIEJ MIELNIK

BEATA KIDERYS
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

19 14

Stowarzyszenie Klub Adventure Racibórz
Factory 4 X 4
RACIBÓRZ
ul. Bosacka 37 lok. 5
RACIBÓRZ
47 400 RACIBÓRZ

20 15

Stowarzyszenie Zielony
Racibórz
Racibórz
ul. Ocicka 10 lok. 1
47-400 RACIBÓRZ

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

Racibórz

Cele stowarzyszenia
prowadzenie działalności w
zakresie promowania turystyki
samochodowej off road rekreacji
oraz promocji bezpiecznej jazdy w
terenie jak i na drogach
publicznych,
szerzenie wśród osób
posługujących się pojazdami z
napędem na cztery koła kultury
jazdy oraz ekologii,
szerzenie bezpiecznej i
odpowiedzialnej jazdy w terenie,
organizacja imprez sportowych,
działalność charytatywna w tym
organizacja imprez dla dzieci i
młodzieży ze środowisk
zagrożonych patologią oraz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej,
ekologia i ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
- wspieranie, promowanie,
organizowanie i generowanie
szeroko pojętych działań
zwiazanych z ekologią ochroną
zwierząt a także ochroną
dziedzictwa przyrodniczego i
życiem w zrównoważonym
mieście

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

BOHDAN BIAŁUSKI

EWA KLIMASZEWSKA
ELŻBIETA
SKRZYMOWSKA
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

21 16

EasyRun Racibórz
Racibórz
ul. Żorska 46 lok. 5
Racibórz
47-400 Racibórz

Racibórz

22 18

Koło wędkarskie OBORA w
Raciborzu
Racibórz
ul. Pomnikowa 18 lok. 3
Racibórz
47-400 Racibórz

Racibórz

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

Cele stowarzyszenia
inicjowanie,wspieranie i
organizowanie działalności
sportowej,
upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu
rozwijanie zainteresowań
sportowych wśród dorosłych,
dzieci i młodzieży
ochrona i promocja zdrowia
poprzez sport
troska o odpowiedni poziom życia
towarzyskiego, rozrywki,
wartosciowego wykorzystania
czasu wolnego, ubogacającego
wypoczynku
działalność na rzecz rozwoju i
integracji społeczności lokalnej
Propagowanie wędkarstwa
rekreacyjnego i sportowego oraz
wypoczynku nad wodą
Ochrona i kształtowanie
środowiska naturalnego
Nawiązywanie i rozwijanie
współpracy z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami
wedkarskimi na terenie kraju i za
granicą

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

LESZEK PRUSZAK
Wojciech Michalczyk
Izabela Spandel - Piwowar
Katarzyna Huczek

TOMASZ BIELIŃSKI
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Lp

Nr
ewidencyjny

23 19

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Niezależne Stowarzyszenie
Samorządowe " W służbie
mieszkańcom"
Racibórz
ul. Ordona 24
Racibórz
47-400 Racibórz

Gmina
Racibórz

Cele stowarzyszenia
propagowanie idei
samorządności, pobudzanie
mieszkańcow miasta i powiatu do
aktywnego uczestnictwa w życiu
publicznym, wspieranie lokalnych
inicjatyw społecznych i
gospodarczych, budowanie więzi
wspólnotowych pomiędzy
mieszkańcami miasta Racibórz i
powiatu, działania na rzecz
podnoszenia poziomu życia
mieszkańców miasta i powiatu,
występowanie w obronie
praworządnosci i przestrzegania
praw obywatelskich oraz interesu
publicznego społeczności lokalnej,
wspieranie i inicjowanie kontaktów
gospodarczych i społecznych z
partnerami krajowymi i
zagranicznymi, podejmowanie
inicjatyw przeciwdziałania
bezrobociu i wspieranie
działalności prospołecznej,
inspirowanie, propagowanie,
wykonywanie działań
przyczyniających się do ochrony i
poszanowania środowiska
naturalnego oraz poszerzania
wiedzy i świadomości
ekologicznej, dbanie o
zachowanie dziedzictwa
kulturowego oraz regionalnych
tradycji i zwyczajów, wspieranie
działań humanitarnych i akcji
dobroczynnych, wypowiadanie się
w sprawach publicznych istotnych
dla mieszkańców obszaru
działania na forum oragnów
samorządowych, organów
państwowych oraz w mediach,
współpraca z jednostkami

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

ANDRZEJ
POZNAKOWSKI
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

24 20

Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturowych
Racibórz
ul. Nowa 11 lok. 3
Racibórz
47-400 Racibórz

Racibórz

25 21

Forum Kobiet Subregionu
Zachodniego
Racibórz
ul. Dworska 40 lok. 15
Racibórz
47-400 Racibórz

Racibórz

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

Cele stowarzyszenia
samorządu terytorialnego i
organami państwowymi,
współpraca i wymiana
doświadczeń z organizacjami, o
tym samym lub podobnym profilu
działania, działającymi w
państwach Unii Europejskiej
1) działalność kulturowa w tym
organizowanie konkursów majach
na celu wspieranie osób
utalentowanych artystycznie,
2) promowanie idei wolontariatu,
3) wspieranie lokalnych wydarzeń
kulturalnych
działaność na rzecz rozwoju,
zmiany świadomości i poprawy
jakości życia kobiet,
działalność na rzecz integracji
środowisk i organizacji kobiecych
celem wymiany doświadczeń i
realizwoania wspólnych inicjatyw,
działania na rzecz równego
traktowania kobiet i mężczyzn,
promowanie przedsiębiorczości
kobiet i wspieranie społecznych
inicjatyw środowisk kobiecych,

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

MICHAŁ MAREK
ZGRZENDEK
JULIA ALEKSANDRA
MOKRY
DARIUSZ MATEUSZ
NOWAK
SABINA MUSIOŁ
WIOLETTA
ORGANIŚCIOK
JADWIGA RZOTKI
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