Księga Ewidencji UKS z Powiatu Węgorzewskiego
Lp.

1
1

2

Data wpisu i
sygnatura wpisu

Nazwa, siedziba i adres
UKS – u

2
3
06.02.2002
Uczniowski Klub
WE 4140/1/2002 Sportowy „46 nóg
Sobiechy” SP z siedzibą
w Szkole Podstawowej w
Sobiechach
11-606 Budry

04.04.2002r.
UKS przy Klubie
WE 4140/2/2002 Morskim LOK w
Węgorzewie
Ul. Braci Ejsmontów 2
11-600 Węgorzewo

Zasięg
działania
UKS – u

Cele UKS – u oraz sposoby ich
realizacji

Data złożenia
Władze lub ze
Data uchwalenia
wniosku o wpis do
wskazaniem na
statutu lub zmian
ewidencji oraz
tych osób, które są statutu złożonego
imiona i nazwiska,
uprawnione do
do akt
a także data
reprezentowania
urodzenia osób
stowarzyszenia lub
składających
związku i
wniosek
zaciągania
zobowiązań
majątkowych
4
5
6
7
8
Gmina Budry Planowanie i organizowanie
31.01.2002
Prezes Teresa
28.11.2001
pozalekcyjnego życia
Teresa Bryżys
Bryżys,
sportowego, organizowanie zajęć urodzona
sportowych, uczestniczenie w
08.08.164 r.
sekretarz Bogdan
imprezach sportowych
Rabij
Bogdan Rabij
urodzony
Zmiana Zarządu w
05.06.1961 r.
dniu 30.06.2005 r.
Andrzej Langer prezes
Teren miasta, 1. Planowanie i organizowanie 21.03.2002
Marek Kowalik – 21.03.2002
gminy i
pozalekcyjnego życia
Marek Kowalik
prezes
powiat
sportowego uczniów w
Urodzony
Węgorzewski
oparciu o możliwości
12.07.1961 r.
Regina Flis –
obiektowe i sprzętowe
skarbnik
szkoły oraz o pomoc
Regina Flis
organizacyjną i materialną
Urodzona
Marzanna Kowalik
sympatyków klubu, głównie 10.02.1972 r.
– sekretarz
w następujących
dziedzinach:
Władysław
Władysław
- żeglarstwo.
Kaczmarz
Kaczmarz –
2. Angażowanie uczniów,
Urodzony
członek
rodziców i nauczycieli do
20.05.1959 r.
różnorodnych form
Dariusz
aktywności ruchowej, gier i
Wilczyński –
zabaw dostosowanych do
członek
wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych,
ze szczególnym
uwzględnieniem działalności
żeglarskiej.
3. Uczestniczenie w imprezach
1

Data wykreślenia
UKS – u z
ewidencji oraz
uwagi

9
Wykreślony z
Księgi
ewidencyjnej
UKS Decyzją
Starosty
Węgorzewskiego
KE.UKS.4140/1/1
/2022
z 31.01.2022r
Pismem Starosty
Węgorzewskiego
Nr SP.4140.2.2012
z dnia 20.10.2012
r. wnioskowano w
sprawie
dostarczenia
wniosku o
wykreślenie UKS
z księgi
ewidencyjnej z
powodu
pozyskanych
informacji o
zaprzestaniu
działalności
UKS-u.

4.

5.

6.

7.

3

04.04.2002
UKS „Spartakus” przy
WE 4140/3/2002 Liceum
Ogólnokształcącym w
Węgorzewie
ul. B. Prusa 10
11-600 Węgorzewo

miasto
Węgorzewo

1.

2.

3.

4.

sportowych organizowanych
na obszarze działania
samorządu terytorialnego i
poza nim.
Organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów
szkoły podstawowej i
ponadpodstawowej w celu
wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej.
Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
Organizowanie uczniom
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego.
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
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
samorządu terytorialnego i
poza nim.
Organizowanie zajęć
2

27.03.2002r.
Dorota Nowosad
urodzona
04.01.1966 r.
Grażyna Mazurek
urodzona
02.01.1962 r.
Barbara Ślimko
urodzona
17.07.1948 r.

Dorota Nowosad – 18.12.2001r.
prezes Zarządu
Krzysztof
Kłosowski –
sekretarz
Grażyna Mazurek
– członek
Zmiana Zarządu
UKS „Spartakus
w dniu 22.11.2002
r. (4140/11/02),
Dorota Nowosad Prezes,
Krzysztof
Kłosowski sekretarz
Grażyna Mazurekczłonek

5.

6.

7.

sportowych dla uczniów
szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej.
Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
Organizowanie uczniom
wszystkim klas
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego.
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.

Zmiana Zarządu
UKS „Spartakus
w dniu 22.12.2002
r.
Dariusz Puzio –
prezes
Dorota Nowosad –
sekretarz
Magdalena Krupa
– członek
Zmiana Zarządu
UKS „Spartakus”
w dniu 04.11.2003
r.
Tomasz
Wierzchowski –
Prezes
Dorota Nowosad –
Sekretarz
Grażyna Mazurek
– członek
Komisja
Rewizyjna:
Barbara Ślimko –
Przewodnicząca
Magdalena Krupa
– sekretarz
Natalia Doktór –
członek
Zmiana Zarządu
UKS „Spartakus
w dniu 23.02.2016
r.
SP.4140.3.2.2016
Zarząd UKS
Paweł Kraśniewski
– prezes,
Dorota Nowosad
– sekretarz,
Rajmund
Klukowski –
członek
Komisja
Rewizyjna UKS

3

Natalia Doktór –
przewodniczący,
Magdalena Krupa
– sekretarz,
Botora Butrym –
członek
Zmiana Zarządu
UKS „Spartakus
Uchwała WZC z
11.02.2020 r.
DECYZJA
SP.4140.8.2002.1.
2020 z dnia
05.03.2020r.

4

11.04.2002
Uczniowski Żeglarski
miasto i
WE 4140/4/2002 Klub Sportowy
gminy
„Spinaker” z siedzibą w
Węgorzewo
Szkole Podstawowej Nr 1
w Węgorzewie
ul. Gen. J. Bema 12
11-600 Węgorzewo
mimkowalik@gmail.com

1.

2.

Planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w
oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe
szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną
sympatyków Klubu, głównie
w następujących
dziedzinach: żeglarstwo i
windsurfing.
Angażowanie uczniów,
rodziców i nauczycieli do
różnorodnych form
4

Zbigniew
Wacławski
urodzony
02.11.1956 r.

Skład Zarządu
Paweł Kraśniewski
– prezes,
Piotr Wysockisekretarz,
Rajmund
Klukowski –
członek
Komisja
Rewizyjna
Natalia Doktór –
przewodnicząca,
Urszula Jańczuk –
sekretarz,
Dorota Butrym –
członek
Marek Kowalik 17.10.2000
Prezes
Zmiana statutu
Zbigniew
Uchwałą Walnego
Wacławski
Zebrania Klubu nr
1/2006 w dniu
Iwona
15.11.2006 r.
Wróblewska –
sekretarz

Iwona
Wróblewska
urodzona
20.12.1968 r.

Zmiana Zarządu
UŻKS
„Spinaker” w
dniu 03.02.2012 r.

17.10.1999
Marek Kowalik
urodzony
12.07.1961 r.

3.

4.

5.

6.

7.

5

11.04.2002
MUKS „Mazury” w
WE 4140/5/2002 Węgorzewie przy Szkole
Podstawowej Nr 1
ul. Gen. J. Bema 12
11-600 Węgorzewo

Teren miasta
i gminy
Węgorzewo

1.

2.

aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych,
ze szczególnym
uwzględnieniem działalności
żeglarskiej.
Uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych
na obszarze działania
samorządu terytorialnego i
poza nim.
Organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów
szkoły podstawowej w celu
wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej.
Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
Organizowanie uczniom
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego.
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
Planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów w
oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe
szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i materialną
sympatyków Klubu
Angażowanie uczniów,
rodziców i nauczycieli do
różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i
zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych
5

Marzanna Kowalik
– Prezes
Iwona
Wróblewska –
Wiceprezes
Grzegorz Górski –
Skarbnik

Komisja
Rewizyjna:
Andrzej Malewicz
– Przewodniczący
Zbigniew Karwat
– Sekretarz
Piotr Bacewicz –
członek

05.10.1999
Zbigniew Karwat
Urodzony
25.10.1965 r.

18.10.1999r.

Zbigniew
Wacławski
Urodzony
02.11.1956 r.

Ewa Taraur –
sekretarz

Iwona
Wróblewska
urodzona
20.12.1968 r.

Zbigniew Karwat
Prezes

Waldemar
Piechocki –
członek
Radosław
Rudeczko –
członek

02.10.1999

Wykreślony z
księgi
ewidencyjnej
Decyzją Starosty
Węgorzewskiego
WE.
4140/5/1/2008 z
dnia 12.11.2008r.

3.

4.

5.

6.

7.

6

11.04.2002
UKS „Olimpik” przy
WE 4140/6/2002 SOSW w Węgorzewie
ul. Zamkowa 34

Powiat
giżycki

1.

2.

3.

4.

Uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych
na obszarze działania
samorządu terytorialnego i
poza nim
Organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów
szkoły podstawowej w celu
wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej
Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych
Organizowanie uczniom
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu
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
samorządu terytorialnego i
poza nim.
Organizowanie zajęć
6

Maciej
Westfalewicz –
członek
Komisja
Rewizyjna:
Maciej Józefowicz
– przewodniczący
Alicja Świderska –
Litwinienko –
sekretarz
Grażyna Franczyk
– członek

20.12.1999
Irena Dłuska
Urodzona
17.06.1950 r.
Paweł Marcjanik
Urodzony
02.04.1970 r.
Andrzej
Raczkowski
Urodzony
14.06.1966 r.

21.01.2000
Irena Dłuska Prezes,
Paweł Marcjanik sekretarz
Małgorzata Runce
– skarbnik
Monika Badowska
– członek
Bożena
Wasilewska –
członek
Komisja
Rewizyjna
Teresa Jaśko –
przewodnicząca

20.12.1999

Wykreślony z
księgi
ewidencyjnej
Decyzją Starosty
Węgorzewskiego
WE.
4140/6/1/2010 z
dnia 24.05.2010 r.

5.

6.

7.

8.

7

11.04.2002
UKS „Koszałek Opałek”
WE 4140/7/2002 w Węgorzewie Komenda
Hufca ZHP
ul. Kraszewskiego 40,
11-600 Węgorzewo

Teren miasta
i gminy
Węgorzewo

1.

2.

3.

sportowych dla uczniów
szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej.
Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
Organizowanie uczniom
wszystkim klas
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego.
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
Integrowanie dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
ze środowiskiem lokalnym
poprzez uczestnictwo i
organizowanie wspólnych
działań sportowych
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
samorządu terytorialnego i
poza nim.
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Jolanta
Chodubska, sekretarz
Danuta Kucharska
– członek
Maria
Świerbutowicz –
członek
Alicja
Grochowska –
członek

07.02.2000
Irena Biłat
urodzona
12.05.1961r.

Irena Biłat -Prezes, 02.02.2002

Zygmunt
Wierzchowski
urodzony
01.09.1938r.

Zygmunt
Wierzchowski członek

Stanisław
Kucharski
urodzony
20.08.1944 r.
Jerzy Tyszko
urodzony
31.03.1935r.

Jerzy Tyszko sekretarz,

Stanisław
Kucharski –
członek
Adam Cichosz –
członek
Komisja
Rewizyjna:
Danuta
Konarzewska –
Przewodnicząca

4.

5.

6.

7.

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
wszystkim klas
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego.
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.

Zbigniew Jarosz –
Sekretarz,
Iwona Kozłowska
– członek
Zmiana składu
Zarządu UKS
„Koszałek
Opałek” w dniu
07.12.2002 r.
Zygmunt
Wierzchowski –
prezes

Zamian Statutu
Uchwałą 1/02
Walnego Zebrania
Członków UKS
„Koszałek
Opałek” z dnia
07.12.2002 r.

Ryszard
Pruszyński –
wiceprezes ds.
Organizacyjnych
Tomasz Kondrusik
– wiceprezes ds.
Gospodarczych
Marzena Gasik –
skarbnik
Robert Jarosz –
członek
Jan Topka członek
Robert Kun –
członek
Tomasz
Wierzchowski –
członek
Krzysztof
Warnieło –
członek
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Zmiana Statutu
Uchwała Nr
1/2005 w dniu

11.02.2005r.
Zmiana składu
Zarządu UKS
„Koszałek
Opałek” w dniu
14.01.2006 r.
Zygmunt
Wierzchowski –
prezes
Ryszard
Pruszyński –
wiceprezes ds.
Organizacyjnych
Robert Kun –
wiceprezes ds.
Gospodarczych
Marzena Gasik –
skarbnik
Bogdan Grzesiak –
członek
Jacek Wołodźko –
członek
Tomasz
Wierzchowski –
członek
Zbigniew Giebel –
członek
Dariusz Pietrzak –
członek
Komisja
Rewizyjna
Roman Słoboda –
przewodniczący
Grażyna Bogu –
sekretarz

9

Zmiana Statutu
Uchwała Nr
1/2019 w dniu
13.06.2019r.

Ryszard Kuklis –
członek
Zmiana składu
Zarządu UKS
„Koszałek
Opałek” w dniu
21.02.2009 r.
Zygmunt
Wierzchowski –
prezes
Ryszard
Pruszyński –
wiceprezes ds.
Organizacyjnych
Robert Kun –
wiceprezes ds.
Gospodarczych
Marzena Gasik –
skarbnik
Bogdan Grzesiak –
członek
Tomasz
Wierzchowski –
członek
Zbigniew Giebel –
członek
Dariusz Pietrzak –
członek
Robert Pietrzak –
członek
Wojciech
Żebrowski –
członek
Komisja
Rewizyjna
Dariusz Macewicz
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– przewodniczący
Krzysztof
Rosochaci –
sekretarz
Roma Słoboda –
członek
Zmiana składu
Zarządu UKS
„Koszałek
Opałek” w dniu
21.01.2012r.
Zygmunt
Wierzchowski –
prezes
Ryszard
Pruszyński –
wiceprezes ds.
Organizacyjnych
Robert Kun –
wiceprezes ds.
Gospodarczych
Marzena Gasik –
skarbnik
Wojciech
Żebrowski –
członek
Mirosław Jurewicz
– członek
Tomasz
Wierzchowski –
członek
Dawid Giebel –
członek
Dariusz Balewicz
– członek
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Włodzimierz
Tymoszczuk –
członek
Komisja
Rewizyjna
Dariusz Macewicz
– przewodniczący
Krzysztof
Rosochaci –
sekretarz
Justyna Kotarba –
członek
Zmiana składu
Zarządu UKS
„Koszałek
Opałek” w dniu
28.02.2015r.
Zygmunt
Wierzchowski –
prezes
Dariusz Balewicz
– wiceprezes ds.
Organizacyjnych
Robert
Kominowski –
wiceprezes ds.
Gospodarczych
Mirosław
Mikołajewicz –
skarbnik
Wojciech
Żebrowski –
członek
Dariusz Pietrzak –
członek
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Piotr Bacewicz –
członek
Komisja
Rewizyjna
Justyna Kotarba–
przewodniczący
Dorota
Kozakiewicz –
sekretarz
Stanisław
Olechnowicz –
członek
Zmiana składu
Zarządu UKS
„Koszałek
Opałek” w dniu
06.03.2018r
Uchwała Zarządu
nr 1/2018 z dnia
24 lutego 2018r.
Prezes – Dawid
Giebel
V-ce prezes ds.
organizacyjnych –
Tomasz
Wierzchowski;
V-ce prezes. ds.
gospodarczych Robert
Kominowski;
Skarbnik –
Zygmunt
Wierzchowski;
Członek Anna
Demska;
Członek – Maciej
Piórko;
Członek – Artur
Wojciechowski
Zmiana składu
Zarządu UKS
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„Koszałek
Opałek” Uchwała
nr 2/2019 z
13.06.2019r
Prezes – Dawid
Giebel;
V-ce prezes ds.
szkoleniowych i
organizacyjnych –
Tomasz
Wierzchowski;
V-ce prezes ds.
gospodarczych –
Zygmunt
Wierzchowski;
Skarbnik – Ewa
Herbaczewska;
Członek – Maciej
Piórko;
Członek – Artur
Wojciechowski
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11.04.2002
UKS „Sokół” z siedzibą
WE 4140/8/2002 przy Gimnazjum w
Węgorzewie
ul. Pionierów 6
11-600 Węgorzewo

Teren miasta
i gminy
Węgorzewo

1.

2.

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
14

23.11.1999
Robert Jarosz
urodzony
13.03.1964 r.
Dariusz
Wierbiłowicz
urodzony
02.03.1973 r.
Roman Hoły

Zmiana składu
Komisji
Rewizyjnej
Uchwała nr
3/2019 z
13.06.2019r.
Przewodniczący –
Stanisław
Olechnowicz;
Członek – Dorota
Kozakiewicz
; CzłonekWiesław Lipski
Robert Jarosz 12.11.1999
Prezes
Dariusz
Wierbiłowicz sekretarz
Jarosław
Paszkiewicz członek
Komisja
Rewizyjna:
Helena Kłosowska

3.

4.

5.

6.

7.

form aktywności ruchowej, urodzony
gier i zabaw dostosowanych 20.03.1954 r.
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
wszystkim klas
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego.
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu
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– przewodnicząca
Lucyna
Korzeniewska –
członek
Zmiana Składu
Zarządu UKS
„Sokół” w dniu
22.08.2002 r.
Zarząd :
Rarosław
Rudeczko - Prezes,
Marlena Kukier Sekretarz ,
Zmiana Składu
Zarządu UKS
„Sokół” w dniu
03.09.2002 r.
Rarosław
Rudeczko - Prezes,
Marlena Kukier sekretarz ,
Jarosław
Paszkiewicz –
członek
Uzupełnienie
składu Zarządu
UKS „Sokół” w
dniu 17.11.2016 r.
r.:
Krystian Paluch –
członek zarządu;
Urszula Jańczuk –
członek zarządu;
Komisja
rewizyjna:
Andrzej
Goździewicz –
przewodniczący
Robert Jarosz –
członek
Zmiana składu
Zarządu UKS
„Sokół” w dniu
7.01.2019 r. r.:
Odwołano z
funkcji członka

zarządu Krystiana
Palucha,
Powołano Huberta
Dunina Borkowskiego
9

06.08.2002
UKS „VICTORIA” z
WE 4140/9/2002 siedzibą przy Gminnym
Gimnazjum w Budrach z
siedzibą w Więckach

Teren gminy
Budry

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
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
wszystkim klas
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego.
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
16

09.05.2002
Piotr Lewko
urodzony
30.05.1957r.

Piotr Lewko Prezes,
Bogdan Rabij sekretarz,

Teresa Lewko
urodzona
09.03.1958 r.

Teresa Lewko skarbnik,

Marzena
Czerniawska
urodzona
28.07.1969 r.
Bogdan Rabij
urodzony
05.06.1961 r.

Marzena
Czerniawska członek

09.05.2002

8.

9.

10. 21 marca 2003 r
WE.4140/12/03

UKS „TECHNIK”
Przy Zespole Szkół
Zawodowych
Ul. Szpitala 9
11-600 Węgorzewo

Teren miasta
Węgorzewa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

zadań sportowych Klubu.
Klub realizuje swoje zadania
statutowe we współdziałaniu
z dyrektorem szkoły, Radą
szkoły, klubami
sportowymi, władzami
samorządowymi i
sportowymi.
Klub opiera swą działalność
przede wszystkim na
społecznej pracy swoich
członków i działaczy oraz
pomocy rodziców i uczniów.
Planowanie i organizowanie
życia sportowego uczniów w
oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe
szkoły oraz pomoc
organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków
Klubu.
Angażowanie wszystkich
uczniów do różnych form
aktywności ruchowej , gier i
zabaw dostosowanych do
stopnia sprawności i
zainteresowań sportowych.
Uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych
na obszarze działania
samorządu terytorialnego i
poza nim.
Organizowanie zajęć
sportowych dla uczestników
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
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21.03.2003 r.
Katarzyna
Makałus urodzona
08.06.1971 r.
Dariusz
Chudziński
urodzony
18.04.1956r.
Agnieszka Linkiel
urodzona
20.01.1974 r.

Skład Zarządu
UKS „Technik”
Katarzyna
Makałus
Przewodnicząca
Monika Metlerska
– Sekretarz
Rajmund
Klukowski –
członek
Komisja
Rewizyjna:
Agnieszka Linkiel
Dariusz
Chudziński
Małgorzata
Iwaszkiewicz
Zmiana Zarządu
UKS „Technik w
dniu 26.03.2008 r.
Anna Jeżowska –
Molisk – prezes
Dorota Seifried –
sekretarz
Katarzyna

07.03.2003 r.

Wykreślony z
księgi
ewidencyjnej
Decyzją Starosty
Węgorzewskiego
WE.4140/10/2/20
10 z dnia
14.12.2010r.

sportowego.
Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
8. Klub realizuje swoje zadania
statutowe we współdziałaniu
z dyrektorem szkoły, radą
szkoły, klubami sportowymi,
władzami samorządowymi i
sportowymi.
9. Klub opiera swą działalność
przede wszystkim na
społecznej pracy swoich
członków i działaczy oraz
pomocy rodziców uczniów.
1. planowania i
organizowanie
pozalekcyjnego życia
sportowego uczniów we
wsparciu o możliwości
obiektywne i sprzętowe
szkoły oraz o pomoc
organizacyjną i
materialną rodziców i
sympatyków Klubu
2. 2. angażowanie
wszystkich uczniów od
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
terytorialnego i poza
nim
4. organizowanie zajęć
sportowych dla uczniów

Makałus – członek

7.

11

27 lutego 2006 r. UKS przy Szkole
Teren Gminy
WE.4140/11/06 Podstawowej im. Jadwigi Pozezdrze
Tressenberg w Pozezdrzu
ul. 1-go Maja 1B
11-610 Pozezdrze
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Komisja
Rewizyjna
Dariusz
Chudziński –
Przewodniczący
Małgorzata
Iwaszkiewicz –
Sekretarz
Marianna Warcaba
– członek

27.02.2006 r.
Alicja Wojtków
urodzona
02.09.1962 r.
Andrzej Wasiak
urodzony
05.12.1965 r.
Małgorzata
Dadura
urodzona
12.09.1963 r.

Skład zarządu:
Alicja Wojtków –
prezes

24.02.2006 r.

Andrzej Wasiak –
członek
Małgorzata
Dadura – członek
Komisja
Rewizyjna:
Jarosław Melnik
Emilia Chudzińska
Krzysztof Nyt
Małgorzata
Dadura –
zobowiązania
majątkowe
Zmiana Zarządu
(Uchwała Nr
4/2018 z
25.06.2018)
Danuta Kaczmarprezes

Zmiana Statutu
Uchwała nr 1/2007
z dnia 04.10.2007
r.

szkoły w celu
wszechstronnego
rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej
5. organizowanie
działalności sportowej
ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych
6. organizowanie
działalności sportowej
dla uczniów
niepełnosprawnych
7. organizowanie uczniom
wszystkich klas
różnorodnych form
współzawodnictwa
sportowego, wg
corocznie
opracowanego
kalendarza imprez,
Szkolnych Igrzysk
Sportowych
8. kształtowanie
pozytywnej cechy
charakteru i osobowości
przez uczestnictwo w
realizacji zadań
sportowych Klubu
9. prowadzenie
systematycznych
treningów w
dyscyplinach
zaproponowanych przez
Zarząd Klubu i
aprobowanych przez
Walne Zebranie.
Klub realizuje swoje zadania
statutowe we współdziałaniu z
dyrektorem szkoły, Rada Szkoły,
klubami sportowymi, władzami
samorządowymi i sportowymi.
Plan działania Klubu jest częścią
składową planu pracy szkoły.
Klub opiera swą działalność
przede wszystkim na społecznej
19

Joanna Soćko –
członek
Andrzej Wasiak –
członek
Zmian Komisji
rewizyjnej
(Uchwała nr
2/2018 z
25.06.2018r.)
Alicja Wojtków
Dariusz Domański
Emilia Hrudeń

pracy swoich członków i
działaczy oraz pomocy rodziców
uczniów.
12

09 grudnia 2013
SP.4140.12.13

UKS „KORMORAN” z
siedziba w Radziejach
ul. Węgorzewska 16
11-600 Węgorzewo

Teren Gminy
Węgorzewo

1.Rozwijanie różnych form
kultury fizycznej w środowisku
dzieci i młodzieży szkolnej;
2. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
dzieci i młodzieży szkolnej;
3. Integrowanie środowisk
uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie
gminy Węgorzewo;
4. Podnoszenie wiedzy
społeczeństwa na temat sztuk
walk dalekowschodnich.
Klub realizuje swoje cele
poprzez:
1. Wspomaganie realizacji
szkolnych zajęć
wychowania fizycznego;
2. Organizowanie aktywnego
spędzania czasu wolnego i
sportowych zajęć
pozalekcyjnych;
3. Organizowanie różnych
form współzawodnictwa
sportowego;
4. Uczestnictwo w
ogólnodostępnych
imprezach sportowych;
5. Upowszechnianie
uprawiania sportu przez
prowadzenie sekcji
sportowej judo i innych
dyscyplin sportowych przez
tworzenie w Klubie
nowych sekcji;
6. Udział w realizacji
ogólnokrajowego
programu „Sport
Wszystkich dzieci”
7. Współpracę z innymi
instytucjami i
20

29.11.2013 r.
Członkowie
Komitetu
Założycielskiego:
Joanna Mendalka
ur. 31.07.1978r

20.01.2014 r.
Janusz Beczek prezes,
Grzegorz Lubelski
– wiceprezes,

Joanna Mendelka
Grzegorz Bubelski – sekretarz
ur. 26.07.1974
Tatiana Datsko –
Janusz Beczek ur. członek
14.01.1948
Edyta Sajewicz –
członek
Komisja
Rewizyjna:
Renata
Tumanowicz –
przewodnicząca
Agata
Adrjanowicz
członek
Olga Predko –
członek

Uchwała Nr 1 z
dnia 25.11.2013 r.

organizacjami, których cele
działania są zbliżone do
celów działania Klubu.
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