
LISTA ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH  DZIAŁAJĄCYCH  NA TERENIE  GMINY  SŁUBICE  

 

 
Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
1. Terenowa Jednostka Stowarzyszenia 

Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo 

KRS 75007 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. 1 Maja 31 
69-100 Słubice 
 
mail: tjslubice@wp.pl 

95 758 46 80 
516 144 622  
 

Ryszard Potorski 
Prezes 
Barbara Dumas 
Wiceprezes 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
działalność wspierająca  
- Działalność charytatywna 
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans 
-Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Zarząd Rejonowy 

KRS 109984 

(forma prawna:  stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok. 26, 27, 
28 
69-100 Słubice 
 
Tel: 95 758 30 60 
mail: emeryci.slubice@onet.pl 

95 758 43 12  
784 051 971 
607 197 079 
602 747 657 

  
Kazimiera Chrzanowska 
Przewodniczący 
 

 
Związek działa na rzecz poprawy warunków 
życia osób starszych i niepełnosprawnych, 
przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i 
wykluczeniu społecznemu. 

3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Słubickiej 

KRS 65890 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok. 11 
69-100 Słubice 
 
mail: bzdunczyk77@wp.pl 
 

95 758 01 30 
508 352 418 
 

Józef Stupienko - 
Prezes 
Janina Kalita - 
Wiceprezes 
 

Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnoty i społeczności lokalnej. 

4. Słubickie Towarzystwo Muzyczne 

KRS 93404 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Wojska  Polskiego 142 
69-100 Słubice 
mail: 
fin.psm@stmslubice.edu.pl 
www.stmslubice.edu.pl 
 

95 758 66 18 
95 758 49 70 
502 546 558 
 
 

Barbara Weiser-Lada 
Prezes 
 

Stowarzyszenie, którego celem jest rozwijanie 
i upowszechnianie kultury muzycznej                       
w regionie, organizowanie pomocy                              
i wspieranie działalności  dydaktyczno - 
wychowawczej Państwowej Szkoły Muzycznej                             
i Społecznego Ogniska Muzycznego,               
 a także wspieranie wszelkich inicjatyw 
służących rozwojowi zainteresowań                       
i uzdolnień muzycznych dzieci                              
i młodzieży, organizowanie spotkań                     
z ludźmi prezentującymi różne dziedziny 
kultury muzycznej, organizowanie konkursów, 
festiwali i seminariów muzycznych. 

mailto:fin.psm@stmslubice.edu.pl


Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
5. Stowarzyszenie „Słubfurt” 

KRS 123136 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. 1 Maja 1 
69-100 Słubice 
skrytka pocztowa 7 
mail: iwawyprawa@wp.pl 
Adres do korespondencji 
Plac Przyjaźni 4/7   

 
693 840 172 

Arkadiusz Karpowicz 
Iwona Chruścińska 
Maciej Kusz 

1. Wspieranie społecznej aktywności i pomoc 
w realizacji marzeń mieszkańców regionu,           
a zwłaszcza: osób sprawnych inaczej, 
bezrobotnych, dzieci oraz grup społecznych 
potrzebujących pomocy.  
2. Podejmowanie działań na rzecz 
swobodnego dostępu do informacji 
niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego.  
3. Inicjowanie oraz wspieranie ekorozwoju.  
4. Podejmowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska przyrodniczego.  
5. Świadome poznawanie tradycji 
europejskiej, a także wymiana kulturowych 
doświadczeń ludności zamieszkującej ten 
region.  
6. Wspieranie dobroczynności i działań 
humanitarnych.  
7. Wielopłaszczyznowa współpraca 
międzynarodowa, a w szczególności polsko-
niemiecka.  
8. Prowadzenie działań na rzecz integracji 
kulturowej i społecznej mieszkańców regionu 
Frankfurtu i Słubic.  
9. Poszukiwanie i wzmacnianie inspiracji 
estetycznych.  
10. Rozwój gospodarczy regionu. 

6. Automobilklub Słubicki 

KRS 172754  

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Narutowicza 29 
69-100 Słubice 
 
seby@op.pl 

516 164 918 Sebastian Witowski - 
Prezes 
 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 
  

7. Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” 

KRS 45619  

Status OPP od 2005-10-17 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Sportowa 1 
69-100 Słubice 
 
mail: 
Ryszard.chustecki@sosirslubice
.pl 

 
95 758 25 01 
516 048 852 
 

Zbigniew Faliński - 
Prezes 
Ryszard Chustecki - 
Wiceprezes 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

8. Klub Szachowy „Odra” 

KRS 27132 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Kilińskiego 8 SP nr 3 
69-100 Słubice 
 
mail: krzysztof_rz@o2.pl 

 
793 147 373 
 

Józef Kwiatkowski - 
Prezes 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

mailto:iwawyprawa@wp.pl


Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
9. Klub Wędkarstwa Sportowego „Orfa” 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Ul. Dworcowa 33/3 
69-110 Rzepin 
 
mail: orfaslubice@vp.pl 

695 198 335 
 

Grzegorz Słowik - 
Prezes 

WKS „Orfa” zajmuje się organizacją zawodów 
wędkarskich rangi okręgowej oraz 
ogólnopolskiej na terenie działalności Okręgu 
PZW Gorzów Wlkp.  

10. Miejski Klub Sportowy „Polonia” 

KRS 119082 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Sportowa 1 
69-100 Słubice 
 
mail: biuro@polonia.slubice.pl 

504 151 193 Andrzej Martyniak - 
Prezes 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

11. Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy 

„Muszkiet” 

OK.-UKS/1/3 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Al. Niepodległości 13 
69-100 Słubice 
 
sekretariat@zstslubice.edu.pl 

95 758 25 77 
601 454 303 
 

Stanisław Woronowicz - 
Prezes 
 
 

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród 
młodzieży szkolnej. 
 

12. Uczniowski Klub Sportowy „Golice” 

przy Szkole Podstawowej w Golicach 

RS. 4140-2 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

SP ul. Słubicka 1, Golice 
69-100 Słubice 
 
mail: spgolice@op.pl 
 

95 759 32 06 
503 006 028 

Elżbieta Mierzejewska - 
Prezes 
 

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród 
młodzieży szkolnej. 
 

13. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Kilińskiego 8 SP nr 3  
69-100 Słubice 

95 758 22 43 
dyr.sp3@op.pl 

Iga Majek - Prezes Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród 
młodzieży szkolnej. 
 

14. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Oddział Miejsko- Powiatowy w 

Słubicach 

KRS 37573 

Status OPP od 2004-06-02 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok. 11 
69-100 Słubice 
 
mail:kolodiabetyk@wp.pl 

600 994 992 
603 751 507 

Marian Szewczyk –  
Prezes 
Krystyna Lechkun - 
Wiceprezes 
 

Celem działania jest przede wszystkim 
ochrona i promocja zdrowia, działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych  oraz 
edukacja diabetologiczna  i działalność 
charytatywna. 
 

15. Polskie Towarzystwo Walki z 

Kalectwem Koło w Słubicach 

KRS 311988 

Status OPP od 2009-12-08 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Skr. pocztowa 21 
ul. Piłsudskiego 3-4 lok.13 
69-100 Słubice 
 
mail: 
twkslubice@jumelages.org.pl 
www.twkslubice.jumelages.org.
pl 

502 016 114 Urszula Olszowska – 
Prezes 
 

Działanie na rzecz kompleksowej rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych i ich integracji 
społecznej. Jest jednym z większych 
stowarzyszeń osób niepełnosprawnych                      
w Słubicach. 

mailto:twkslubice@jumelages.org.pl


Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
16. Polski Związek Niewidomych Koło  

w Słubicach 

KRS 59603 

Status OPP od 2009-09-16 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok.15 
69-100 Słubice 
beata-olech1@wp.pl 
 

95 758 29 99 
608 307 064 

Beata Olech - Prezes Stowarzyszenie zajmuje się pomocą 
społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywaniu ich szans, jak również 
działalnością na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 

17. Związek Harcerstwa Polskiego 

Komenda Hufca ZHP w Słubicach 

KRS 282625 

Status OPP od 2007-05-25 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 4 
69-100 Słubice 
 
mail: slubice@zhp.pl  
       skorpion313@gmail.com 

95 758 47 46 
512 043 789 
 

Tadeusz Strażewicz - 
Komendant 
Teresa Dreszer – Z-ca 
Komendanta 

Misją ZHP jest wychowywanie młodego 
człowieka, czyli wspieranie go we 
wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 
charakteru przez stawianie wyzwań. 

18. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, 

Koło Miejskie w Słubicach 

KRS 141267 

Status OPP od 2006-04-19 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok.19 
69-100 Słubice 

95 758 35 17 Zygmunt Sejnik - Prezes Celem Związku jest edukacja, popularyzacja 
walk niepodległościowych, upowszechnianie 
wiedzy historycznej oraz opieka nad 
miejscami pamięci narodowej, jak również 
wspieranie środowiska byłych żołnierzy. 

19. Polski Związek Działkowców  

„Jutrzenka” w Słubicach  

KRS 293886 

(forma prawna: inna organizacja 

społeczna lub zawodowa ) 

ul. Folwarczna 1A 
69-100 Słubice 
 
Adres do koresp.: pl. Przyjaźni 
3/7 
jadziaa1@vp.pl 

693 995 797 
 
 
 
505 656 196 

Jadwiga Kruszyna – 
Wiceprezes 
Stanisław Dobysz - 
Wiceprezes 

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest 
zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, 
rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych 
członków społeczności lokalnych poprzez 
zapewnienie im powszechnego dostępu do 
ROD oraz działek dających możliwość 
prowadzenia upraw ogrodniczych na własne 
potrzeby, a także podniesienie standardów 
ekologicznych otoczenia. 
 



Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
20. Związek Sybiraków Koło Terenowe w 

Słubicach 

KRS 94055 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok.12 
69-100 Słubice 
edgar49@onet.pl 
 

887 956 982 Eugeniusz Jurczenko – 
Prezes 
Lucyna Żukowska – 
Zastępca prezesa 

Celem stowarzyszenia jest m.in.: 
- reprezentowanie i obrona interesów swoich 
członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich 
praw, takich jak: odszkodowania, renty, 
emerytury, uprawnienia zdrowotne, 
kombatanckie itp. 
-prowadzenie działalności charytatywnej 
-świadczenie pomocy swoim członkom oraz 
Polakom zamieszkałym poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie 
przebywającym na terenie byłego ZSRR 
-roztaczanie opieki nad inwalidami                  
i członkami rodzin po zmarłych i poległych 
Sybirakach. 
-upamiętnianie losów zesłańców polskich                  
i opieka nad ich grobami. 
-przeciwstawianie się wszelkim przejawom 
totalitaryzmu, nietolerancji, będących 
zagrożeniem wolności człowieka i jego 
godności. 
-współpraca z organizacjami o podobnych 
celach, również z tymi, które mają siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
-popularyzacja i upowszechnianie wartości 
patriotycznych i obywatelskich oraz 
poszanowanie kultury, tradycji narodowych                   
i ogólnoludzkich. 



Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
21. Fundacja na Rzecz Collegium 

Polonicum 

KRS 143477 

(forma prawna: fundacja) 

ul. Kościuszki 1 
69-100 Słubice 
 
mail: 
sekretariat@fundacjacp.org 

95 759 24 44 
 
95 759 23 91 

Magdalena Tokarska – 
Prezes Zarządu 
 
 
 
 

1.Działanie na rzecz zbliżenia między 
narodami, ze szczególnym uwzględnieniem 
współpracy między Rzeczpospolitą Polską a 
Republiką Federalną Niemiec, która jest 
warunkiem dalszego rozwoju Collegium 
Polonicum w Słubicach, wspólnej placówki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. 
2.Promowanie i realizowanie idei 
zjednoczonej Europy oraz roli Polski w 
strukturach europejskich. 
3.Wspieranie finansowe i organizacyjne 
Collegium Polonicum w Słubicach w zakresie 
realizacji celów statutowych Fundacji. 
4.Działanie na rzecz transgranicznych form 
wymiany naukowej, promowanie i inicjowanie 
nowatorskich form współpracy w dziedzinie 
dydaktyki i organizacji życia akademickiego. 
5.Promowanie i wspomaganie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego przez 
wspieranie i animowanie inicjatyw o 
charakterze ekonomicznym, edukacyjnym, 
kulturalnym i sportowym. 
6.Promowanie ochrony środowiska. 
7.Prowadzenia działalności informacyjnej w 
zakresie celów Fundacji. 
8.Działalność na rzecz promowania kultury i 
oświaty. 

22. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

Policyjnych 

Koło w Słubicach 

KRS 43188 

Status OPP od 2009-11-13 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Kazimierza Wielkiego 1, 
pokój 208 
Biuro czynne we wtorek od 
10.00 do 12.00  
tel. 095 759 28 90 - budynek 
Komendy Powiatowej Policji 

664 709 597 
 
783 998 440 
 
502 824 184 

Hubert Kosicki 
 
Zygmunt Magniewski 
 
Barbara Denczew 
 

Działalność wspierająca na rzecz osób w 
wieku emerytalnym. 

23. Stowarzyszenie Polaków 

Poszkodowanych Przez III Rzeszę, 

Rejon Słubice 

KRS 56984 

Status OPP od 2004-10-15 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Narutowicza 15/4 
69-100 Słubice 

95 758 23 65 Czesława Tylek – 
Pełnomocnik Zarządu 
Wojewódzkiego 

Celem organizacji jest dokumentacja prawdy 
historycznej o losach Polaków 
poszkodowanych przez III Rzeszę i jej 
nazistowskie władze, a także pomoc socjalna 
dla wszystkich poszkodowanych przez 
Niemcy, oraz domaganie się odszkodowań 
od tego kraju. 

mailto:sekretariat@fundacjacp.org
http://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_socjalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy


Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
24. Polski Związek Wędkarski, koło nr 1 

KRS 117342 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok.16 
69-100 Słubice 

95 758 32 60 
 

Andrzej Nowak  - Prezes Celem Związku jest organizowanie 
wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, 
użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony 
przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. 

25. Polski Związek Wędkarski, koło nr 2 

KRS 117342 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

pl. Przyjaźni 25/9 
69-100 Słubice 
 
mail: prezes@pzwslubice.pl 

797 737 772 Ryszard Płaczkowski - 
Prezes 
 

Celem Związku jest organizowanie 
wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, 
użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony 
przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. 

26. Wojewódzki Związek Pszczelarzy            

w Gorzowie Wlkp. Koło Pszczelarzy w 

Słubicach 

KRS 24397 

(forma prawna: rolnicze zrzeszenie 

branżowe) 

ul. Sportowa 24 
69-100 Słubice 

 Bolesław Marycki - 
Prezes 

Celem zrzeszenia jest systematyczny rozwój 
pszczelarstwa, w tym m.in.: 
-koordynacja działań na rzecz zdrowia rodzin 
pszczelich; 
-udoskonalanie i rozwój działań dotyczących 
selekcji i hodowli; 
-promocja lepszych bezpośrednich kontaktów 
i wymiany doświadczeń między 
pszczelarzami. 
 

27. Polski Związek Działkowców „Zorza”  

w Słubicach 

KRS 293886 

(forma prawna: inna organizacja 

społeczna lub zawodowa ) 

ul. Wojska Polskiego 80  
69-100 Słubice 
 
mail: zurit@neostrada.pl 

95 758 01 71 
502 530 866 

Marek Półtorak - Prezes Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest 
służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, 
rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych 
członków społeczności lokalnych poprzez 
zapewnienie im powszechnego dostępu do 
ROD oraz działek dających możliwość 
prowadzenia upraw ogrodniczych na własne 
potrzeby, a także podniesienie standardów 
ekologicznych otoczenia. 

28. Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” 

Dec. Starosty Powiatowego nr OK-

UKS/2/03 

ul. Sportowa 1  
69-100 Słubice 

506 401 021 Łukasz Ryszczuk - 
Prezes 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

mailto:pzwslubice@wp.pl


Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
29. Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

KRS 100981 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Konopnickiej 2c/3 
69-100 Słubice 

602 858 472 Leszek Smolarczyk - 
Prezes 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w 
szczególności poprzez:  
-organizowanie i szkolenie wodnej służby 
ratowniczej 
-prowadzenie szkoleń na stopnie w 
ratownictwie zgodnie z obowiązującymi w 
WOPR przepisami 
-nadawanie i weryfikowanie stopni 
ratowniczych zgodnie z obowiązującymi w 
WOPR przepisami  
-wspieranie, koordynowane i nadzorowanie 
działalności drużyn WOPR 
-współdziałanie z organami administracji 
rządowej samorządowej, innymi podmiotami 
działającymi na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku na wodach oraz ochrony 
środowiska wodnego  
-udział w akcjach ratowniczych podczas 
zagrożeń powszechnych 

30. „Dobro Kultury” Fundacja dla Ochrony 

Europejskiego Dziedzictwa  

Kulturowego 

KRS 170878  

(forma prawna: fundacja ) 

ul. T. Kościuszki 1 
69-100 Słubice 

95 759 24 47 Joanna Kopczyńska - 
Prezes 
Marzena Słodownik – Z-
ca prezesa 

Organizacja działająca na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego. 
- działalność edukacyjna, współpraca                        
z młodzieżą; 
- kształtowanie świadomości społecznej, 
współpraca z mediami; 
- organizacja wystaw, seminariów, konferencji 
oraz innych imprez naukowych i kulturalnych; 
- prace konserwatorskie i restauratorskie; 
- badania naukowe, sporządzanie 
dokumentacji i wydawanie fachowych 
publikacji. 

31. Katolickie Centrum Studenckie 

 

pl. Wolności 14 
69-100 Słubice 

95 759 22 18 ks. Rafał Mocny Posługa ekumeniczna wśród młodzieży 
akademickiej. 

32. Europejskie Stowarzyszenie 

Studentów Prawa „ ELSA” 

KRS 144348 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Kościuszki 1 
69-100 Słubice 
mail: 
president@slubice.elsa.org.pl 

697 506 988 Bartosz Żarkiewicz - 
Prezes 
  

Stowarzyszenie wspiera edukację prawną 
studentów i absolwentów studiów 
prawniczych oraz społeczeństwa, a także 
promuje społeczeństwo obywatelskie. 

mailto:president@slubice.elsa.org.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_obywatelskie
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33. „eSMail” Stowarzyszenie Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane   

KRS 289506 

Statut OPP od 2008-12-19 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 5/7 
69-100 Słubice 
 
mail: nomisaga@tlen.pl  

607 769 172 
 

Agnieszka Gawłowska - 
Prezes 
 

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na 
wzajemnej pomocy i wsparciu ogółu członków 
oraz ich rodzin. Realizuje swoje cele przez: 
- organizowanie spotkań dla chorych, 
członków ich  rodzin oraz osób wspierających 
- szerzenie wiedzy o chorobie, pomocy                  
w leczeniu i rehabilitacji – spotkania                        
z lekarzami, specjalistami, producentami 
sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w zakupie 
sprzętu rehabilitacyjnego 
- udział w spotkaniach, działaniach 
skierowanych do osób niepełnosprawnych. 

34. Słubicka Akademia Piłkarska 

KRS 0000639579 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Dworcowa 9f 
Kunowice 
69-100 Słubice 

725072119 Grzegorz Kolowca - 
Prezes 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

35. Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii 

św. Ducha  

KRS  

ul. Wojska Polskiego 140 
69-100 Słubice 

95 758 21 65 
 

Janina Czyż - Prezes Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom                 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans. 

36. Stowarzyszenie FSL Aktywni dla 

Powiatu 

KRS 378700 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Narutowicza 32/4 
69-100 Słubice 
 
mail: robsonsport@wp.pl 

95 758 03 74 
601 641 504 

Robert Tomczak - 
Prezes 
 

Stowarzyszenie zajmujące się organizacją 
imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych 
oraz kulturalnych.  

37. Związek Emerytów i Rencistów Straży 

Granicznej 

Region Nadodrzański w Słubicach 

KRS 380995 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Biuro: 
ul. Piłsudskiego 3-4 lok. 19 
69-100 Słubice 
 
mail: emer-zosl@o2.pl 

507 968 678 
607 445 855 
 
 
 
 

Jerzy Siedlarz - Prezes   Stowarzyszenie ma na celu integrację 
środowiska emerytów i rencistów oraz 
ochronę ich interesów, jak również 
współpracę z innymi środowiskami 
emeryckimi i z samorządem lokalnym. 

38. Stowarzyszenie Miłośników Motocykli 

BOXER Słubice 

ul. Rysia 15  
69-100 Słubice 
adammoto@op.pl 

601 098 487 Adam Przekoracki - 
Prezydent 

Celem stowarzyszenia m.in.: 
-promowanie i rozpowszechnianie ruchu 
motocyklowego i idei motocyklizmu                         
w społeczeństwie 
-upowszechnianie turystyki motocyklowej 
-rozwój sportu motorowego 
-popularyzowanie wiedzy o historii 
motoryzacji 
-propagowanie kultury w ruchu drogowym 



Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
39. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum 

nr 2 w Słubicach 

KRS 264731 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Wojska Polskiego 38  
69-100 Słubice 
 
mail:gim2slubice@poczta.onet.
pl 

95 758 85 43 
 

Nowak Danuta - Prezes 
Andżelika Chustecka - 
Wiceprezes 

Organizacja o ch-rze charytatywnym, której 
misją są działania na rzecz polepszenia 
warunków kształcenia dzieci i młodzieży 
poprzez promowanie wszelkich przedsięwzięć 
służących rozwojowi szeroko pojętej oświaty. 
Prowadzi działalność profilaktyczną wobec 
występujących zagrożeń patologią społeczną, 
wspiera działania polegające na 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 
dzieci  i młodzieży zaniedbanych 
środowiskowo, propaguje działania na rzecz 
likwidacji barier utrudniających edukację                    
i funkcjonowanie dzieci ze środowisk 
wiejskich, propaguje zdrowy tryb życia,                   
w organizacji zajęć pozalekcyjnych,                  
a także wszelkich działań na rzecz ochrony 
środowiska ze szczególnym uwzględnieniem 
edukacji ekologicznej wśród młodzieży. 
Stowarzyszenie wspiera także władze szkoły, 
rodziców  i inne  i instytucje podejmujące 
działania na rzecz rozwoju szkoły. 

40. Rodzinny Ogród Działkowy KOMES 

KRS 293886 

(forma prawna: inna organizacja 

społeczna lub zawodowa ) 

ul. Drzymały 21 
69-100 Słubice 
 

 Tomasz Walentynowicz 
- Prezes 

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest 
służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, 
rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych 
członków społeczności lokalnych poprzez 
zapewnienie im powszechnego dostępu do 
ROD oraz działek dających możliwość 
prowadzenia upraw ogrodniczych na własne 
potrzeby, a także podniesienie standardów 
ekologicznych otoczenia. 



Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
41. Stowarzyszenie Handlowców 

Targowisk Miejskich w Słubicach 

„Odra” 

KRS 287609 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Sportowa 1 a 
Biuro -tel. 095 758 42 70 
69-100 Słubice 
mail: 
stow.odra@gmail.com 

603 647 133 
603 870 518 
509 268 864 

Paweł Sławiak - Prezes 
 

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:  
-podejmowanie działań na rzecz ochrony 
praw handlowców działających na terenie 
Targowisk Miejskich w Słubicach i 
reprezentowanie ich przed organami władzy, 
sądami i innymi instytucjami,  
-wypracowywanie i zajmowanie wspólnych 
stanowisk handlowców prowadzących 
działalność gospodarczą na targowiskach i 
prezentowanie ich organom władzy w celu 
uwzględnienia ich specyfiki i wkładu w 
potencjał gospodarczy gminy i warunki 
społeczne w niej panujące,  
-udzielanie wzajemnej pomocy członkom 
stowarzyszenia, zwłaszcza poprzez 
doradztwo i udzielanie informacji w zakresie 
handlu i obowiązującego w tym zakresie 
prawa  
-występowanie z inicjatywami służącymi 
rozwojowi infrastruktury Targowiska przy ul. 
Sportowej w Słubicach, opracowywanie 

42. Stowarzyszenie Płetwonurków 

Pojezierza Lubuskiego 

ul. Witosa 23 
69-100 Słubice 
 

516-962-292  
513-153-633 
 

Sebastian Konopko –
Prezes 
 
 

Wspieranie działalności wszystkich osób, 
które w celach zarobkowych lub społecznych 
podejmują szerzenia idei nurkowania na 
obszarze Pojezierza Lubuskiego. 

43. Bokserski Klub Sportowy „Słubice 

2000” 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. 1 Maja 23/5 
69-100 Słubice 

790 842 919 Marcin Mikołajczak - 
Prezes 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

44. Stowarzyszenie Piłkarskie „oldBOYS” 

RS.-4141/13/2008 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Kunowice, ul. Zielona 16 
69-100 Słubice 
 
mail: 13oles@wp.pl 

 
 
661 693 888 

Krzysztof Pawłowicz - 
Prezes 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

mailto:13oles@wp.pl
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45. Stowarzyszenie „Twój Głos” 

KRS 277778 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Ul. Nadodrzańska 5/10 
69-100 Słubice 
 
mail: twoj_glos@free.ngo.pl 

516 144 622 
 

Ryszard Potorski                      
- Prezes 
Tomasz Pisarek                        
– Zastępca prezesa 
 

Celem stowarzyszenia jest budowanie 
państwa obywatelskiego, propagowanie idei 
samorządności lokalnej oraz wartości 
rodzinnych, popularyzacja tradycji 
kulturalnych, naukowych, gospodarczych i 
sportowych, a także promowanie 
przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój 
gospodarczy i cywilizacyjny                     z 
uwzględnieniem ochrony przyrody                          
i krajobrazu. Szczególną uwagę 
Stowarzyszenie poświęca problemom osób 
niepełnosprawnych, chorych oraz 
potrzebujących pomocy z powodów 
społecznych (bezrobocie, bezdomność, 
rodziny wielodzietne i rodziny z patologią 
społeczną). 

46. Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych, Oddział Słubicko – 

Kostrzyński 

KRS 231458 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Nocznickiego 9 c 
69-100 Słubice 

693 120 852 Marek Wachowiak - 
Prezes 
 
 

Celem jest m.in.:  
- zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych 
-racjonalny rozwój hodowli gołębia 
pocztowego 
-rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu 
ptaków 
-organizowanie lotów i wystaw w ramach 
sportu i rekreacji 
-prowadzenie działalności wychowawczej 
wśród członków związku i sympatyków 

47. Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach 

Gospodynie 

KRS 301274 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Rybocice 20 A 
 
rybocicegosp@wp.pl 
 
jerzysiedlarz@wp.pl 

507 226 001 Danuta Banaszek - 
Prezes 
Zofia Słotwińska –  
Wiceprezes 

Wspieranie wszechstronnego                                     
i zrównoważonego rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego sołectwa 
Rybocice, wspieranie demokracji i budowa 
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 
lokalnym. 
 

 

48. Stowarzyszenie po PROstu. 

Pracownia Rozwoju Osobistego 

KRS 361431 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Kilińskiego 9L 
69-100 Słubice 
 
mail: 
biuro@stowarzyszeniepoprostu.com 
www.stowarzyszeniepoprostu.com 

518 710 880 
 

Joanna Sierżant-Rekret 
- Prezes 
 

Organizacja zajmującą się szeroko 
rozumianą pomocą społeczną, profilaktyką                 
i edukacją. Celem jest działalność w zakresie 
nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz 
działalność terapeutyczna. 

mailto:twoj_glos@free.ngo.pl
mailto:rybocicegosp@wp.pl
mailto:biuro@stowarzyszeniepoprostu.com
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49. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 

św. Wincentego a’Paulo 

KRS 363064 

Status OPP od 2012-11-26 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. 1 Maja 31 
69-100 Słubice 
 
 
mail: hospicjumwincentego@wp.pl 
www.hospicjumwincentego.fsl24.pl 

507 097 707 
tel. informacyjny 536 
509 246 

Przemysław 
Szewieliński – Prezes 
Danuta Kudrelek -
Wiceprezes  

- towarzyszenie choremu i jego rodzinie                  
w terminalnym okresie choroby nie 
poddającej się leczeniu przyczynowemu, 
szczególnie choroby nowotworowej, poprzez 
roztoczenie opieki domowej nad osobami, u 
których zachodzi konieczność leczenia 
objawowego, pielęgnacji, pomocy w 
rozwiązywaniu problemów rodzinnych i 
wsparcia duchowego 
-wspieranie rodzin osób chorych i 
osieroconych 
-integrowanie osób gotowych nieść pomoc 
osobom chorym, ich rodzinom i osieroconym 
-prowadzenie działalności edukacyjnej i 
informacyjnej na rzecz członków 
stowarzyszenia oraz całej społeczności 
lokalnej 
-propagowanie idei i metod niesienia opieki 
osobom ciężko chorym znajdującym się            
w terminalnym okresie choroby 

50. Uczniowski Klub Sportowy „Lotnik” 

RS.4140-18/2009 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Reja 2/1 
69-100 Słubice 
 
mail: lotnik@slubice24.pl 

605 213 849 
 

Arkadiusz Sowa - 
Prezes 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

51. Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna 

KRS 374571 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok.16a 
69-100 Słubice 
 

508 336 986 
693 840 174  
 

Monika Murańka - 
Prezes 
Edward Niedużak - 
Wiceprezes 
 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych. 

52. Stowarzyszenie Osób Głuchych i 

Niedosłyszących „Echo” 

KRS 401567 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4, lokal 29 
69-100 Słubice 
 
mail: rensur123@wp.pl 

509 222 768 Renata Surdyk- Prezes 
Mirosława Najder - 
Wiceprezes 
Bogusława Rasińska - 
Wie 

Stowarzyszenie ma na celu przeciwdziałanie 
dyskryminacji osób niedosłyszących i 
głuchych, pomoc w odnalezieniu się w 
środowisku osobom niedosłyszących, 
organizowanie spotkań integracyjnych z 

osobami słyszącymi.  
 

 

 

 

mailto:hospicjumwincentego@wp.pl
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53. Stowarzyszenie „Patronum” 

KRS 383953 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Turkusowa 2 
69-100 Kunowice 
 
mail: patronum@vp.pl 

505 059 919 Artur Szczeciński - 
Prezes 
 

Stowarzyszenie jest trwałym i dobrowolnym 
zrzeszeniem osób dobrej woli, zawiązanym                        
w celu niesienia pomocy w  rozwoju kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji, w trosce o równe 
szanse edukacji skierowanym na rzecz 
mieszkańców wsi i małych miejscowości                  
w szczególności Kunowic, Nowych Biskupic               
i Starych Biskupic. 
Większość działań skierowanych jest na 
poprawianie relacji w rodzinie takich jak np. 
spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, pikniki 
rodzinne, spotkania integracyjne, warsztaty 
psychologiczne itp. 

54. Słubicki Klub Piłkarski „SKP Słubice” 

KRS 27267 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Wojska Polskiego 14/4 
69-100 Słubice 
 
mail: mariusz.z79@wp.pl 
 
adres do korespondencji: 
ul. Jagiełły 14/5 

503 048 562 
 

Mariusz Zborowski - 
Prezes 
Adam Mroziński - 
wiceprezes 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną 
działalność, polegającą na prowadzeniu zajęć 
sportowych w formie treningów, szkoleń, 
zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych z 
zakresu piłki nożnej dla dzieci, młodzieży                 
i osób dorosłych  
  

 

 

55. Uczniowski Klub Sportowy „Serwis” 

RS.4221-20/2011 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Wojska Polskiego 1 
69-100 Słubice 
 
 

 Aurelia Wolny - Prezes 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

mailto:patronum@vp.pl
mailto:mariusz.z79@wp.pl
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56. Stowarzyszenie „Jesteśmy razem” 

Golice 

KRS 383354 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Ogrodowa 6 
69-100 Golice 
 
mail: spgolice@op.pl 

95 759 32 06 Teresa Wieczorek - 
Prezes 
  

1. Realizacja zadań w zakresie nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania; 2. 
Wspieranie działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 3. 
Zakładanie lub pomoc w zakładaniu szkół i 
przedszkoli; 4. Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i 
osób; 5. Przygotowanie dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych do życia w społeczeństwie 
globalnej informacji; 6. Rozwój edukacji 
informatycznej; 7. Działanie na rzecz 
wyrównywania szans dzieci i młodzieży z 
małych miejscowości; 8. Profilaktyka 
uzależnień dzieci i młodzieży; 9. Opieka nad 
dziećmi i młodzieżą wybitnie zdolną; 10. 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
11. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz 
organizowanie wypoczynku dzieci i 
młodzieży; 12. Edukacja ekologiczna 
mieszkańców sołectw oraz inicjowanie 
działań mających na celu ochronę środowiska 
naturalnego; 13. Integracja środowiska 
lokalnego i działalność na jego rzecz; 14. 
Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy 

mailto:spgolice@op.pl
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57. Stowarzyszenie  

„Nasze Słubie PL” 

KRS 0000426486 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok. 18 
69-100 Słubice 
 
mail: kontakt@naszeslubice.pl 

502 530 997  Daniel Szurka - Prezes 
Wojciech Słomka - 
Wiceprezes 

Celem Stowarzyszenia jest działalność: 
naukowa, oświatowa, kulturalna oraz 
działalność w zakresie ochrony środowiska              
i wspierania inicjatyw społecznych na 
rzecz zainteresowania aspektami etycznej 
polityki wśród mieszkańców będących 
w terenie działania Stowarzyszenia, 
pogłębianie wiedzy w zakresie historii 
współczesnej Polski i nauk politycznych z nią 
związanych, swobodnej i szeroko 
rozumianej działalności artystycznej oraz 
działanie w rekonstrukcjach 
historycznych w powiązaniu z 
podejmowaniem wszechstronnych działań 
mających na celu zachowanie i krzewienie 
historii ziemi lubuskiej wraz z pielęgnacją 
polskiego ducha patriotycznego a także 
działanie na rzecz lokalnej społeczności 
poprzez jej aktywizację. Do celów 
stowarzyszenia zalicza się także: promocję 
powiatu słubickiego i gminy 
Słubice oraz integrowanie współpracy z 
miastami partnerskimi i instytucjami 
z powiatu słubickiego. Podstawowym celem 
działalności Stowarzyszenia jest też 
ochrona szeroko rozumianych interesów 
mieszkańców Ziemi Słubickiej. 
 

58. Stowarzyszenie „Razem dla dzieci” 

KRS 0000424402 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Ul. Słubicka 18, Kunowice 
69-100 Słubice 
 
mail: razemdladzieci@onet.pl 

95 758 42 13 Beata Szydlik – Prezes 
Zarządu 
 

Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, 
finansowa, rzeczowa  szkole podstawowej, 
punktowi przedszkolnemu, ich uczniom oraz 
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnej w Kunowicach. 

59. Miejsko- Gminne Stowarzyszenie 

Kombatantów Rzeczypospolitej 

Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych w Słubicach 

KRS 0000456512 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Piłsudskiego 3 lok. 2 
69-100 Słubice 

95 758 21 07 
517 916 184 

Jan Paciejewski – 
Prezes Zarządu 
 
 

- przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, działalność wspierająca  
- działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 
- działalność na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych 
 

mailto:razemdladzieci@onet.pl
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60. „My Life – erzählte Zeitgeschichte” e.V. 

VR 866 FF 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Briesener Str. 2 
D-15230 Frankfurt (Oder) 
 
mail: mylife@fundacjacp.org 

95 759 24 01 
 
 
 
 
692 955 404 

Krzysztof Wojciechowski 
– Przewodniczący 
zarządu 
 
Helga Grune - 
wiceprzewodniczący 
 
 

Stowarzyszenie gromadzi i spisuje 
biograficzne opowiadania, które zostają 
zachowane dla potomnych w formie cyfrowej i 
drukowanej 
-wspiera kulturę opowiadania i słuchania, 
refleksji nad własnym życiem. 
-buduje porozumienie między pokoleniami i 
narodami, zwłaszcza z regionu polsko-
niemieckiego pogranicza. 
-jest źródłem badań historycznych, 
kulturalnych i socjologicznych. 
  

61. Fundacja Dziupla Inicjatyw 

Przyrodniczych 

KRS 0000479144 

(forma prawna: fundacja) 

ul. Nadodrzańska 14/4 
69-100 Słubice 
 
biuro@dziupla.org 

 
796 131 490 

Natalia Duer – Prezes 
 
Członek zarządu -
Roksana Lubkowska 
Członek zarządu - 
Natalia Królikowska 
 

Organizacja, która wierzy iż skutecznie 
chronić przyrodę można także poprzez 
pokazywanie jej piękna, zarażanie pasją            
i miłością do niej oraz edukację przyrodniczą. 
Przyroda jest naszym dobrem wspólnym                    
i w ten sposób chcemy sprawić aby więcej 
ludzi wzięło za nie współodpowiedzialność. 
Mówimy o sobie, że jesteśmy przyrodnikami   
a nie ekologami, bo chcemy walczyć                
z negatywnym stereotypem „zielonych” 
przypinających się do drzew. Wyznajemy 
zasady partnerskiej współpracy                                  
i rozwiązywania kwestii spornych na bazie 
dialogu. 

62. Klub Sportowy GRAPPLING SŁUBICE 

RS.4220.37.2013 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Plac Przyjaźni 24/9 
69-100 Słubice 

883 721 512 Marcin Kałek - Prezes 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

63. Fundacja Hospicyjna Dajmy Nadzieję 

KRS 0000519191 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Plac Bohaterów 6/3A 
69-100 Słubice 
 
dajmynadzieje@wp.pl 

668 166 954 Danuta Runiewicz - 
Prezes 
 
 

Pomoc w obszarze ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. Opieka i wsparcie osób ciężko 
chorych, w tym chorych terminalnie oraz ich 
rodzin. Tworzenie i pomoc w tworzeniu 
stacjonarnych miejsc opieki i wsparcia osób 
chorych i starszych. Działalność edukacyjna i 
promocyjna w zakresie popularyzacji 
wspierania chorych. 

64. Stowarzyszenie Przyjaciół Świecka 

KRS 0000384137 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

Świecko18B 
69-100 Słubice 
 
s.p.s.@vp.pl 

697 368 255 Sylwia Cor - Prezes 
Józef Waluk - 
Wiceprezes 

Stowarzyszenie wspiera rozwój kulturalny i 
społeczny sołectwa. 

mailto:s.p.s.@vp.pl


Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
65. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

RS.4221-1/2014 

(forma prawna: stowarzyszenie) 

ul. Wojska Polskiego 1 
69-100 Słubice 
 
uks.jedynka.slubice@gmail.com 

508 134 957 
95 758 22 23 

Jerzy Grabowski - 
Prezes 
Jacek Konsewicz - 
Wiceprezes 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

66. Klub Sportowy „Słubice Golf Club” 

KRS 0000526772 

ul. Sportowa 1 
69-100 Słubice 
 
klub@golf-slubice.pl 

502 237 353 Damian Pysiak - Prezes 
Zbigniew Sawicki - 
Wiceprezes 

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu. 

67. Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Zarząd Oddziału w Słubicach 

ul. Piłsudskiego 3-4 lok. 21 
mail: 
znpslubice@tlen.pl 

tel/fax. 
95 758 26 07 
 

Weronika Bursztynowicz 
- Prezes 

Związek zajmuje się:  
-obrona godności, praw i interesów członków 
ZNP 
-aktywne uczestniczenie w kształtowaniu 
demokratycznego oblicza polskiej oświaty, 
szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie 
w duchu tolerancji, poszanowania praw, 
wolności i godności osobistej 
-dążenie do powszechnej dostępności do 
oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz 
zapewnienie warunków organizacyjnych                  
i materialnych do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 
-tworzenie materialnej i społecznej bazy dla 
realizowania zadań w zakresie pomocy                   
i uczestniczenia w życiu intelektualnym                  
i kulturalnym środowisk lokalnych i całego 
kraju. 



Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
68. Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 

 

ul. Nowa 5 
66-400 Gorzów Wlkp. 

 Krzysztof Szydłak - 
Dyrektor 

Celem    Stowarzyszenia    jest    
reprezentacja    i    obrona    wspólnych    
interesów gmin zrzeszonych w Euroregionie 
Pro Europa Viadrina oraz współpraca gmin w 
zakresie: gospodarki komunalnej, ochrony 
środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, 
kultury i turystyki, komunikacji publicznej. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw 
gospodarczych, wymianę doświadczeń, 
upowszechnianie wiedzy ekonomicznej, 
prowadzenie poradnictwa w zakresie 
samorządu terytorialnego, współdziałanie z 
władzami, instytucjami oraz organizacjami 
zainteresowanymi działalnością 
Stowarzyszenia, organizowanie kursów, 
wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, 
sympozjów itp., upowszechnianie wiedzy 
ekologicznej, szerzenie kultury fizycznej                    
i sportu, roztaczanie  opieki  nad  zabytkami  
kultury materialnej, w szczególności  
obiektów budownictwa i architektury,  
popieranie i rozwijanie idei samorządu 
terytorialnego, działanie w strukturach 
Euroregionu Pro Europa Viadrina, 
podejmowanie   wszelkich   innych   działań   
zmierzających   do   urzeczywistnienia celów 
Stowarzyszenia. 

 

69. UKS „SP- 2 Słubice” ul. Wojska Polskiego 38 
e-mail: 
sp2slubice@poczta.onet.pl 

95 758 4841 Regina Wieczorek – 
Prezes 
Barbara Bączkowska - 
Wiceprezes 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

70. Fundacja POKROV  ul. Sienkiewicza 24c 
69-100 Słubice 
 

 Tomasz Pilarski – 
Prezes fundacji 

Fundacja wspierania integracji i dialogu 
międzykulturowego 

71. Związek Dzieci Wojny 

Oddział Słubice 

ul. Piłsudskiego 3-4 
69-100 Słubice  
e-mail: 
jan.muzyka@o2.pl 

519 367 262 
723 166 992 
503 702 538 

Jan Muzyka – Prezes 
Teresa Rukawisznikow 
– Z-ca Prezesa  

Integracja osób, którzy w dniu zakończenia II 
wojny światowej nie mieli ukończonych 18 lat. 



Lp. Nazwa Ulica i miasto/e-mail Telefon Władze Zakres działania 
72. Stowarzyszenie Lebuser Ziemia os. Słowiańskie 8d/9 

69-100 Słubice 
502016114 Michael Kurzwelly – 

Przewodniczący 
Maciej Rokita – Z-ca 
Przewodniczącego 

Działalność na rzecz integracji europejskiej.  

73. „Kontrapunkt” – Stowarzyszenie na 

rzecz rewitalizacji i rozwoju demokracji 

Słubice 
ul. Wojska Polskiego 44/7 

502898905 Adrian Mermer - 
Przedstawiciel 

- Działalność na rzecz rewitalizacji i rozwoju 
demokracji 

74. FUNDACJA GRUPY POMAGAMY 

KRS 0000662858 

 

ul. Sportowa 1 
69-100 Słubice 

500 232 733 
609 453 393 
601 641 504 

Aleksandra Kołek – 
Prezes Zarządu 

Organizacja zajmującą się szeroko 
rozumianą pomocą społeczną i działalnością 
charytatywną       

75. SŁUBICKA FUNDACJA NA RZECZ 

WSPIERANIA SPORTU I EDUKACJI 

SOSIR 

ul. Sportowa 1 
69-100 Słubice 

95 758 2501 Robert Tomczak – 
Sekretarz Fundacji 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

76. Stowarzyszenie Zwykłe „Przystań” Ul. Kościuszki 19 a 
69-100 Słubice 

786 166 155  Monika Smolińska - 
Przedstawiciel 

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

 


