WYKAZ STOWARZYSZEŃ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZAREJESTROWANYCH W KRS
Cel stowarzyszeń:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Branie udziału w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród członków ochotniczych
straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej
i rozrywkowej. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.
Ochotnicza Straż Pożarna w Tomicach
Adres:
ul. Wrzesińska 16,
Tomice
63-308 Gizałki
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Wieczyńskiej
Adres:
OSP Ruda Wieczyńska,
63-308 Gizałki
Ochotnicza Straż Pożarna w Białobłotach
Adres:
OSP w Białobłotach
63-308 Gizałki
Ochotnicza Straż Pożarna Wierzchy - Leszczyca
Adres:
OSP Wierzchy - Leszczyca
63-308 Gizałki
Ochotnicza Straż Pożarna
w Szymanowicach
Adres:
ul. Parkowa 3
Szymanowice
63-308 Gizałki
Ochotnicza Straż Pożarna w Gizałkach
Adres:
ul. Wodna 8
63-308 Gizałki

Ochotnicza Straż Pożarna Wronów
Adres:
OSP Wronów
63-308 Gizałki
Ochotnicza Straż Pożarna Kolonia Ostrowska -Świerczyna
Adres:
OSP Kolonia Ostrowska - Świerczyna
63-308 Gizałki
WYKAZ STOWARZYSZEŃ
ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Wiejskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "POMOCNA DŁOŃ"
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do
pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego
uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.
Adres:
ul. Kolejowa 3
63-308 Gizałki
tel. 62 7411555
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
z Unią Europejską „DOM EUROPY" w Gizałkach
Celem jest wielopłaszczyznowa integracja obywateli jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstw małego i średniego biznesu, szkół placówek wychowawczych, mediów lokalnych
i organizacji środowisk krajów ubiegających się o przyjęcie do Wspólnoty Europejskiej
z obywatelami krajów unijnych, a także włączenie się w rozwój gospodarki wiejskiej.
Adres:
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Centrum w Białobłotach
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego
i gospodarczego miejscowości: Białobłoty, Dziewiń Duży, Krzeżówka, Orlina Duża, Orlina Mała,
Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna. Wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Aktywizowanie i integrowanie lokalnego
środowiska społecznego.
Adres:
Białobłoty 20 (Szkoła Podstawowa)
63-308 Gizałki

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Gminy Gizałki "Zielona Przyszłość"
( w likwidacji)
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gizałki
( w likwidacji)
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Kobiet Wiejskich Gminy Gizałki
w likwidacji (postanowienie z dnia 12.01.2012)
Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy Gizałki
( w likwidacji)

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH
EWIDENCJA STAROSTY PLESZEWSKIEGO
UKS "CHROBRY" Gizałki
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz 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 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.
Adres: ul. Kaliska 25 (Szkoła Podstawowa), 63-308 Gizałki
UKS "Gizałki" w Gizałkach
przy Gimnazjum w Gizałkach
Celem działania jest programowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości techniczne szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców.
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności fizycznej dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Uczestniczenie w różnych przejawach i
formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza
nim. Organizowania dodatkowych zajęć sportowych w celu wszechstronnego kształtowania
młodych organizmów pod względem sprawności fizycznej i umysłowej. Programowanie i
organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych.8. Realizacja
zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży.
Adres: ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki
UKS "TOBRUK"
przy Szkole Podstawowej w Tomicach
Programowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o
możliwości techniczne szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków
Klubu. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności fizycznej
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Uczestniczenie w
różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim. Organizowanie dodatkowych zajęć sportowych w celu wszechstronnego
kształtowania młodych organizmów pod względem sprawności fizycznej i umysłowej.
Programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach
moralnych. Realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży.
Adres: ul. Wrzesińska 2, Tomice, 63-308 Gizałki

Gminny Klub Sportowy "Unia Szymanowice"
Planowanie i organizowanie zajęć sportowych w dyscyplinach " piłka nożna" oraz "piłka siatkowa"
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Gizałki oraz gmin ościennych w oparciu o obiekty
sportowe. Zabieganie o pomoc finansową i rzeczową ze strony Gminy Gizałki sponsorów,
sympatyków i innych osób prawnych. Kształtowanie wśród członków i zawodników pozytywnych
cech charakteru i osobowości. W działalności uwzględnienie przede wszystkim funkcji
zdrowotnych sportu. Branie udziału w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki
Nożnej jak również Polski Związek Piłki Siatkowej odpowiedniego szczebla oraz np.:
powiatowych i branżowych. Organizowanie życia koleżeńskiego wśród członków klubu,
zawodników i działaczy oraz członków ich rodzin .Popularyzacja piłki nożnej oraz piłki siatkowej
wśród mieszkańców Gminy Gizałki jak również w Gminach ościennych. Dbanie o powierzony
sprzęt i obiekty. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, stowarzyszenia i
organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju Stowarzyszenia
Adres: ul. Parkowa 5, 63-308 Gizałki
Gminne Zrzeszenie Sportu Ludowego w Gizałkach
Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem
problemów środowiska wiejskiego. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej sportu i
turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie. Współudział w
dbałości o zdrowie , rozwój fizyczny i duchowy młodzieży. Czynny udział w kulturalnym,
gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju. Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu,
zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych
sportowych i oświatowych. Wszechstronna promocja sportu w kraju i za granicą.
Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH ZAREJESTROWANYCH W KRS
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki w Gizałkach
Podejmowanie działań na rzecz odkrywania i propagowania kultury związanej z terenem Gminy
Gizałki. Odkrywanie, wspieranie i upowszechnianie działalności twórców ludowych, artystów
i animatorów kultury. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury na terenie gminy Gizałki.
Działanie na rzecz poszanowania tradycji oraz dorobku kulturalnego. Działania zmierzające do
zwiększenia aktywności mieszkańców w życiu kulturalnym gminy. Propagowanie aktywnego
wypoczynku oraz zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportu. Wspieranie
działań na rzecz tworzenia bazy umożliwiającej rozwój sportu na terenie gminy Gizałki.
Upowszechnianie osiągnięć sportowych mieszkańców gminy Gizałki oraz promowanie i wspieranie
najlepszych sportowców. Promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych terenu Gminy
Gizałki wśród mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych, propagowanie uprawiania
turystyki krajowej i zagranicznej wśród mieszkańców. Utworzenie bazy dla rozwoju turystyki na
obszarze gminy Gizałki.
Adres: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki

