
Zestawienie rejestru stowarzyszeńSTAROSTWO POWIATOWE W

SZAMOTUŁACH

ul. Wojska Polskiego 4

64-500 Szamotuły

Data: 21.09.2020

godz. 09:02:05

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej 
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

SKF 11 RADA GMINNA ZRZESZENIA
LUDOWE ZESPOŁY
SPORTOWE WE WRONKACH
Wronki
ul. Powstańców Wlkp. 23
Wronki
64-510 Wronki

Wronki 1. Rada zajmuje się
organizowaniem i propagowaniem
sportu wśród dzieci, młodzieży i
osób pełnoletnich.
2. Rada prowadzi wśród ww., a
także wśród ich rodzin oraz innych
osób działalność sportową i
wychowawczą w celu:
- zapewnienia możliwości udziału
w sporcie,
- rozwoju sportu masowego oraz
stałego podnoszenia poziomu
sportowego,
- kształtowania u członków Rady
wysokich wartosci moralnych.

Michał Jurek 
Ariel Remisz 
Tomasz Gałecki 
Dariusz Paszyk 
Mateusz Ziółek 

SKF 22 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY GMINY
OBRZYCKO
Obrzycko
ul. Jana Pawła II 1
Obrzycko
64-520 Obrzycko

Obrzycko Podstawowym celem LZS jest
szkolenie i organizacja imprez o
charakterze sportowym i
rekreacyjnym.

505629538 Jan Adamczak 
Arkadiusz Janasek 
Mariusz Jeziorny 
Jarosław Śmigielski 
Justyna Machaj 
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SKF 33 KLUB KRĘGLARSKI
"DZIEWIĄTKA-AMICA"
WRONKI
Wronki
ul. ul. Plac Targowy 5
Wronki
64-510 Wronki

Wronki 1. Stwarzanie warunków do
uprawiania kręglarstwa
wyczynowego i rekreacyjnego. 
2. Krzewienie wiedzy i etyki
kręglarskiej.
3. Popularyzacja i uprawianie
kręglarstwa.
4. Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.
5. Propagowanie zdrowego trybu
życia oraz przeciwdziałanie
patologiom takim jak alkoholizm,
narkomania oraz palenie tytoniu. 

Maciej Kląskała 
Marcin Michalak 
Roman Bączkiewicz 
Natalia
Skrzypczak-Bączkiewicz 
Małgorzata Konieczna 
Tomasz Michalak 
Wiesław Grzywaczewski 
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SKF 44 KLUB SPORTOWY "SĘKOWO"
Sękowo
ul. Sękowo, ul. Szkolna 5
Sękowo
64-541 Podrzewie

Duszniki 1. Planowanie i organizowanie
życia sportowego w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz o pomoc organizacyjną i
materialną członków i sympatyków
Klubu.
2. Angażowanie wszystkich
członków do 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 członków i
sympatyków w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.

Michał Napierała 
Adrian Radaj 
Maciej Kortyla 
Piotr Kuliński 
Robert Kofel 
Rafał Hancyk 

SKF 55 SZAMOTULSKI KLUB KARATE
Szamotuły
ul. ul. Poznańska 4
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem działalności Klubu jest:
a) realizowanie działań w zakresie
rozwoju sportu na zasadach
obowiązujących w polskim ruchu
sportowym,
b) tworzenie warunków i
rozwijanie zainteresowań kulturą
fizyczną, sportem i rekreacją
wśród mieszkańców,
c) prowadzenie działalności w
zakresie sportu walki - karate.

Andrzej Szymański 
Karolina Walczak 
Tomasz Wosicki 
Urszula Szymańska 
Łukasz Baraniecki 
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SKF 66 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY WARTA W
WARTOSŁAWIU
Wartosław
ul. Wartosław 2
Wartosław
64-510 Wronki

Wronki 1. Zapewnianie młodzieży
mozliwości udziału w sporcie.
2. Rozwój piłki nożnej oraz stałe
podnoszenie poziomu
sportowego.
3. Kształtowanie w członkach LZS
"Warta" wysokich wartości
moralnych i psychofizycznych.

Jakub Tabatowski 
Roman Tabatowski 
Klaudia Kudlińska 
Klaudia Tabatowska 
Dariusz Leśniewski 
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SKF 77 UCZNIOWSKI KLUB
BRYDŻOWY "KLEKS" W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. Szczuczyńska 3
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. 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.
2. Angażowanie wszystkich
uczniów do 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 szkoły w
celu wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom
wszystkich klas różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
8. Podejmowanie zadań działań
na rzecz rozwijania i wzbogacania
szkolnej bazy sportowej.
9. Organizowanie wypoczynku
letniego dla uczniów szkoły i
członków Klubu.
10. Propagowanie zasad
"zdrowego" stylu życia.

Filip Domagalski 
Zauzanna Brzoska 
Bartosz Nowak 
Jan Grygier 
Joanna Sroka 
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SKF 88 MIEJSKO - GMINNE
STOWARZYSZENIE "KARATE
- DO SHOTOKAN" OBRZYCKO
Piotrowo
ul. Piotrowo 13
Piotrowo
64-520 Obrzycko

Obrzycko 1. Planowanie i organizowanie
życia sportowego społeczności
lokalnej.
2. Rozwijanie różnych form kultury
fizycznej w środowisku lokalnym.
3. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
społeczności lokalnej.
4. Integrowanie środowiska
lokalnego na terenie swego
działania.

Tomasz Tomczak 
Ryszard Plutecki 
Grzegorz Nowak 

SKF 129 OGNISKO SZACHOWE
"BASZTA"
Szamotuły
ul. ul. Ostrorogska 22
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Ogniska jest krzewienie
kultury fizycznej ze szczególnym
uwzględnieniem sportu
szachowego wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie
działania Ogniska oraz
wychowanie dzieci i młodzieży
przez kulturę fizyczną.

Józef Piechota 
Jarosław Nowakowski 
Włodzimierz Izydor 
Piotr Piechota 
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SKF 1010 RADA MIEJSKO - GMINNA
ZRZESZENIA LUDOWE
ZESPOŁY SPORTOWE W
PNIEWACH
Pniewy
ul. ul. Konińska 9
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem LZS jest krzewienie kultury
fizycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki
środowiska wiejskiego poprzez:
- upowszechnianie i rozwijanie
rekreacji ruchowej, sportu,
turystyki oraz innych form
aktywnego wypoczynku ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci, młodzieży i
niepełnosprawnych, jak również
tworzenie warunków w tym
zakresie w opraciu o pomoc władz
samorządowych, rady sołeckiej i
innych organizacji,
- współudział w dbałości o
zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy
młodzieży,
- czynny udział w kulturalnym,
gospodarczym i społecznym
rozwoju wsi, gminy i powiatu,
- uczestniczenie w działaniach na
rzecz ochrony przyrody, zabytków
kultury, krajobrazu i naturalnego
środowiska człowieka,
- uczestniczenie w imprezach
sportowych i turystycznych
organizowanych na obszarze
działania samorządu
terytorialnego i poza nim,
- kształtowanie wśród członków
pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań LZS.

Andrzej Kobylczak 
Marek Nowakowski 
Mieczysław Łuczak 
Izabela Nowakowska 
Piotr Wieczorek 
Andrzej Jandy 
Jarosław Szofer 

SKF 1311 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "OTOROWO"
Otorowo
ul. Pocztowa
Otorowo
64-551 Otorowo

Szamotuły Podstawowym celem LZS jest
szkolenie i organizacja imprez
sportowych w zakresie rekreacji,
piłki nożnej, szachów, warcab,
tenisa stołowego, siatkówki.

Robert Żybura 
Dawid Dziamski 
Łukasz Lewandowski 
Sławomir Wachowiak 
Tomasz Przybył 
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SKF 1412 MIEJSKI KLUB SPORTOWY
"WARTA" OBRZYCKO
Obrzycko
ul. ul. Szamotulska 8
Obrzycko
64-520 Obrzycko

Obrzycko 1. Planowanie i organizacja życia
sportowego w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz o pomoc organizacyjną i
materialną członków i sympatyków
Klubu.
2. Angażowanie wszystkich
członków do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań.
3. Uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
obszarze działania.
4. Organizowanie zajęć
sportowych dla członków i
sympatyków.
5. Organizowanie działalności
sportowej z uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych.
6. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.

Zbigniew Golas 
Marek Obst 
Małgorzata Ławniczak 
Wiesław Wasilewski 
Kazimierz Nowak 
Maciej Wasilewski 
Sylwester Kotliński 
Wiktor Bączkowski 
Grzegorz Garczarek 

SKF 1513 KLUB "SPARTA" KLUCZEWO
Kluczewo
ul. Kluczewo 27
Kluczewo
64-560 Ostroróg

Ostroróg - rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
- kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
estetycznych,
- zapewnienie członkom Klubu i
ich rodzinom przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku,
rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

Maciej Rzeszowski 
Zbigniew Michalak 
Michał Kapłon 
Wiesław Dziubek 
Artur Hoły 
Zdzisław Hachuj 
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SKF 1614 KLUB "KAMILE" DOBROJEWO
Dobrojewo
ul. Dobrojewo 9 lok. /1
Dobrojewo
64-560 Ostroróg

Ostroróg - rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
estetycznych, zapewnienie
członkom Klubu i ich rodzinom
przeżyć i widowisk sportowych o
wysokich walorach estetycznych,
stanowiących wartościową formę
wypoczynku, rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

Mateusz Roda 
Krzysztof Roda 
Małgorzata Roda 
Małgorzata Bystroń 

SKF 1715 STOWARZYSZENIE
SPORTOWE "BURZA"
GĄSAWY
Gąsawy
ul. Gąsawy 4
Gąsawy
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Propagowanie kultury fizycznej
wśród młodzieży.
2. Integracja społeczności wsi.
3. Przeciwdziałanie patologicznym
zjawiskom wśród młodzieży.

Sławomir Kucner 
Danuta Owsianna 
Karolina Mazurowska 
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SKF 1816 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "RELAKS"
PAMIĄTKOWO
Pamiatkowo
ul. ul. Sportowa 23
Pamiątkowo
64-514 Pamiątkowo

Szamotuły 1. Planowanie i organizowanie
życia sportowego w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz o pomoc organizacyjną i
materialną członków i sympatyków
Klubu.
2. Angażowanie wszystkich
członków do 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 członków i
sympatyków w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
7. Prowadzenie systematycznego
szkolenia sportowego.
8. Współdziałanie w zakresie
opieki lekarskiej nad swoimi
członkami.

Michał Springer 
Roman Basiński 
Sylwester Sadek 
Romuald Małycha 
Józef Springer 
Michał Pilch 
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SKF 1917 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "ORZEŁ"
SŁOPANOWO
Słopanowo
ul. Słopanowo 9 lok. /2
Słopanowo
64-520 Obrzycko

Obrzycko Cele i środki działania:
a) rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
b) kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
estetycznych,
c) zapewnianie członkom Klubu i
ich rodzinom przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku,
rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

Jarosław Śmigielski 
Leszek Lipowiec 
Przemysław Szulc 
Michał Kruszona 
Marek Łukaszyk 
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SKF 2018 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "ŚWIT"
Piotrowo
ul. Piotrowo 64
Piotrowo
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem LZS jest krzewienie kultury
fizycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki
środowiska wiejskiego poprzez:
- upowszechnianie i rozwijanie
rekreacji ruchowej, sportu,
turystyki oraz innych form
aktywnego wypoczynku ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci, młodzieży i
niepełnoprawnych, jak również
tworzenie warunków w tym
zakresie w oparciu o pomoc władz
samorządowych, rady sołeckiej i
innych organizacji,
- współudział w dbałości o
zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy
młodzieży,
- czynny udział w kulturalnym,
gospodarczym i społecznym
rozwoju wsi, gminy i powiatu,
- uczestniczenie w działaniach na
rzecz ochrony przyrody, zabytków
kultury, krajobrazu i naturalnego
środowiska człowieka, 
- uczestniczenie w imprezach
sportowych i turystycznych
organizowanych na obszarze
działania samorządu
terytorialnego i poza nim,
- kształtowanie wśród członków
pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań LZS.

Marian Nowak 
Kamil Nowak 
Patryk Niewiński 
Hubert Krystek 
Krzysztof Szmyt 
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SKF 2119 LUDOWY KLUB SPORTOWY
"KŁOS"
Gałowo
ul. Gałowo, ul. Sportowa 3
Gałowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Planowanie i organizowanie
życia sportowego w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz o pomoc organizacyjną i
materialną członków i sympatyków
Klubu.
2. Angażowanie wszystkich
członków do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach
sportowych.
4. Organizowanie zajęć
sportowych dla członków i
sympatyków w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej.
5. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
7. Prowadzenie systematycznego
szkolenia sportowego.

Przemysław Chudziak 
Sylwester Sadek 
Marian Pankowski 
Daniel Kamiński 
Błażej Szwedek 
Henryk Olech 
Tadeusz Til 
Waldemar Kamiński 
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SKF 2220 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "FORTUNA "
ZIELONAGÓRA
Zielonagóra
ul. Zielonagóra, ul. Wiejska 13
Zielonagóra
64-520 Obrzycko

Obrzycko Cele i środki działania:
a) rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
b) kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
estetycznych,
c) zapewnianie członkom Klubu i
ich rodzinom przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku,
rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

Karol Tonak 
Łukasz Laszczewski 
Zbigniew Wachowiak 
Paweł Erpel 
Paweł Najdek 

SKF 2321 KLUB SPORTOWY GKS
"NAŁĘCZ" OSTRORÓG
Ostroróg
ul. ul. Poznańska 25
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Ostroróg Cele i środki działania:
- rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
estetycznych, zapewnianie
członkom Klubu i ich rodzinom
przeżyć i widowisk sportowych o
wysokich walorach estetycznych,
stanowiących wartościową formę
wypoczynku, rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

Ryszard Chwiałkowski 
Mirosław Berbeka 
Renata Mleczak 
Henryk Rowiński 
Bogdan Jądrzyk 

SKF 2422 KULTURYSTYCZNY KLUB
SPORTOWY "IRON"
OSTRORÓG
Ostroróg
ul. ul. Jana Ostroroga
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Ostroróg Cele i środki działania:
- rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
estetycznych, zapewnianie
członkom Klubu i ich rodzinom
przeżyć i widowisk sportowych o
wysokich walorach estetycznych,
stanowiących wartościową formę
wypoczynku, rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

brak danych 
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SKF 2623 LUDOWY KLUB SPORTOWY
"BABORÓWKO"
Baborówko
ul. Baborówko, ul. Szkolna
Baborówko
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Klubu jest:
a) planowanie i organizowanie
życia sportowego w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz o pomoc organizacyjną i
materialną członków i sympatyków
Klubu,
b) angażowanie wszystkich
członków do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych,
c) uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na
terenie gminy i poza nią,
d) organizacja sekcji sportowych,
e) prowadzenie systematycznego
szkolenia sportowego.

Jerzy Najderek 
Radosław Szewczyk 
Mateusz Wańczyk 
Katarzyna Przewoźna 
Kazimierz Bartnik 
Rafał Kuza 

SKF 2524 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY MIASTA I GMINY
OSTRORÓG
Kluczewo
ul. Kluczewo 27
Rudki Huby
64-560 Ostroróg

Ostroróg Podstawowym celem LZS jest
szkolenie i organizacja imprez o
charakterze sportowym i
rekreacyjnym, szkolenie dzieci i
młodzieży, również
niepełnosprawnej oraz
organizowanie aktywnego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w szczególności z rodzin
dotkniętych ubóstwem.

Roman Walkowski 
Robert Kaczmarek 
Małgorzata Roda 
Tomasz Mieloch 

SKF 2725 "NOWE SZAMOTUŁY"
Szamotuły
ul. ul. Dworcowa 24
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem stowarzyszenia jest:
a) popularyzacja wybranych
dyscyplin sportu,
b) dostrzeganie znaczenia sportu
w życiu człowieka,
c) zacieśnianie kontaktów
pomiędzy lokalnymi organizacjami
i stowarzyszeniami sportowymi,
d) zapewnianie dobrego
wizerunku miasta, gminy, powiatu
szamotulskiego na arenach
sportowych.

brak danych 
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SKF 3126 BRACTWO MOTOCYKLOWE
ZIEMI SZAMOTULSKIEJ
"KNIGHTS OF THE ROADS"
Szamotuły
ul. ul. Lipowa 68
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Integracja społeczności
miłośników motoryzacji.
2. Promocja regionu
Szamotulskiego.
3. Podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
4. Podnoszenie kultury
technicznej.

Paweł Rudy 
Janusz Matysiak 
Waldemar Kowzan 
Marcin Kaczmarek 
Piotr Karwacki 
Łukasz Heckert 
Karol Pieczak 
Marcin Bartczak 

SKF 3227 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "HURAGAN"
PODRZEWIE 
Podrzewie
ul. ul. Długa 53a
Podrzewie
64-551 Podrzewie

Duszniki 1. Planowanie i organizowanie
życia sportowego w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz o pomoc organizacyjną i
materialną członków i sympatyków
Klubu.
2. Angażowanie wszystkich
członków do 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 członków i
sympatyków w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.

Ryszard Krawczyk 
Arkadiusz Kurowski 
Adam Piszczygłowa 
Kinga Krawczyk 
Paweł Staśkowiak 
Violetta Sokólska 
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SKF 3328 WRONIECKIE
STOWARZYSZENIE
"OKINAWA KARATE KOBUDO"
Wronki
ul. ul. Lipowa 5 lok. /3
Wronki
64-510 Wronki

Wronki 1. Planowanie i organizowanie
życia sportowego społeczności
lokalnej.
2. Rozwijanie różnych form kultury
fizycznej w środowisku lokalnym.
3. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
społeczności lokalnej.
4. Integrowanie środowiska
lokalnego na terenie swego
działania.

Barbara Tomczak 
Katarzyna Kiona 
Agnieszka Roszak 

SKF 3529 STOWARZYSZENIE KULTURY
FIZYCZNEJ PNIEWSKA LIGA
FUTSALU
Pniewy
ul. ul. Wolności 20
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy SKF PLF prowadzi działalność
sportową i wychowawczą w celu:
a) krzewienia kultury fizycznej
wśród młodzieży, rozwoju Futsalu
oraz podnoszenia jego poziomu
sportowego,
b) rozwijania więzi koleżeńskiej
wśród członków SKF PLF.

Bartosz Barański 
Rafał Gnybek 
Łukasz Frajtag 

SKF 3630 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "MIEDZIANI
SZCZUCZYN"
Szamotuły
ul. Szczuczyn, ul. Sportowa 5
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1) rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
2) kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
estetycznych,
3) zapewnianie członkom Klubu i
ich rodzinom przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku,
rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

Artur Chudziak 
Krzysztof Koput 
Natalia Chudziak 
Agnieszka Naglik 
Jakub Łączkowski 

SKF 3831 STOWARZYSZENIE
SIATKÓWKI MĘSKIEJ W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. ul. Sportowa 6
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Stowarzyszenia jest
propagowanie kultury fizycznej,
popularyzacja piłki siatkowej oraz
prowadzenie działalności
integrującej członków
Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną,
towarzyską.

brak danych 
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SKF 3932 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "PARK"
ŚMIŁOWO
Śmiłowo
ul. Śmiłowo
Śmiłowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Planowanie i organizowanie
życia sportowego w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzętowe
oraz o pomoc organizacyjną i
materialną członków i sympatyków
Zespołu.
2. Angażowanie wszystkich
członków do 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 członków i
sympatyków w celu
wszechstronnego rozwoju ich
sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Zespołu.
7. Prowadzenie systematycznego
szkolenia sportowego.
8. Współdziałanie w zakresie
opieki lekarskiej nad swoimi
członkami.

Zenon Kiona 
Mateusz Madaj 
Jacek Gliszczyński 
Angelika Brodziszewska 
Patryk Grążka 
Maciej Lisek 
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SKF 4033 MŁODZIEŻOWY KLUB
TENISOWY - SZAMOTUŁY
Szamotuły
ul. ul. Dworcowa 16 lok. a
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. uprawianie tenisa ziemnego w
szerokim jego pojęciu,
2. propagowanie sportu
tenisowego wśród dzieci i
młodziezy oraz dorosłych,
3. podwyższanie zaawansowania
tenisowego graczy.

Robert Wesołowski 
Tyberiusz Dąbrowski 
Izabela Nadolna 
Marcin Niechciałkowski 
Marek Seget 
Darek Kaszkowiak 
Bogdan Pawłowski 

SKF 4134 KLUB PIŁKARSKI "FALCON
PAMIĄTKOWO"
Pamiątkowo
ul. ul. Szkolna 23
Pamiątkowo
64-514 Pamiątkowo

Szamotuły 1. Zrzeszanie członków w Klubie.
2. Prowadzenie różnych form
szkolenia sportowego.
3. Organizowanie meczy, obozów,
zawodów sportowych i
uczestnictwo w rozgrywkach.
4. Tworzenie warunków dla
rozwoju piłki nożnej.
5. Pozyskiwanie środków dla
realizacji działalności statutowej
Klubu.
6. Prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych wśród dzieci i
młodzieży.
7. Propagowanie osiągnięć
sportowych członków Klubów.

Jacek Motyliński 
Jędrzej Brychcy 
Sławomir Bittner 
Waldemar Czysz 
Michał Hoffman 

SKF 4235 SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE
MOTOCROSSOWE
Szamotuły
ul. Piaskowo 12
Piaskowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1) Propagowanie kultury fizycznej.
2) Kształtowanie u członków
stowarzyszenia wysokich wartości
moralnych i etycznych.
3) Zapewnianie członkom
stowarzyszenia i ich rodzinom
przeżyć i widowisk sportowych o
wysokich walorach estetycznych,
stanowiących wartościową formę
wypoczynku, rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

brak danych 
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SKF 4336 WIELKOPOLSKI KLUB
PARALOTNIOWY "FLY 2 LIVE -
LIVE 2 FLY"
Szamotuły
ul. ul. Wicherkiewiczowej 2d lok.
/6
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Popularyzacja paralotnictwa
oraz dyscyplin z nim związanych.
2. Podnoszenie bezpieczeństwa
lotów oraz kwalifikacji lotniczych
Członków Stowarzyszenia.
3. Wspieranie sportowych ambicji
Członków Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działań na rzecz
pozyskiwania nowych terenów do
uprawiania Paralotnictwa.
5. Wspomaganie rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych
na obszarach wiejskich i terenach
małych miast oraz ich aktywizacja.
6. Włączenie osób starszych w
aktywne życie społeczne.

SKF 4437 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "BYKI" OBROWO
Obrowo
ul. Obrowo 6 lok. /9
Obrowo
64-520 Obrzycko

Obrzycko Cele i środki działania:
a) rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
b) kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
etycznych,
c) zapewnianie członkom Klubu i
ich rodzinom przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku,
rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

Włodzimierz Janasek 
Tomasz Barłóg 
Jolanta Barłóg 
Arkadiusz Janasek 
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SKF 4538 WRONIECKI KLUB KARATE
Wronki
ul. Os. Staszica 11 lok. /1
Wronki
64-510 Wronki

Wronki Celem działalności Klubu jest:
a) Realizowanie działań w
zakresie rozwoju sportu na
zasadach obowiązujących w
polskim ruchu sportowym.
b) Tworzenie warunków i
rozwijanie zainteresowań kulturą
fizyczną, sportem, rekreacją
wśród mieszkańców w
szczególności wśród dzieci i
młodzieży.
c) Prowadzenie działalności w
zakresie sportu walki - karate.

Klaudia Koperek-Woelk 
Agnieszka Smolarek 
Katarzyna Porada 
Ilona Konieczna 

SKF 4639 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "ZIELONI" GAJ
MAŁY
Gaj Mały
ul. Gaj Mały 9/ lok. 2
Gaj Mały
64-520 Obrzycko

Obrzycko Cele i środki działania:
a) rozwijanie, propagowanie i stałe
podnoszenie poziomu sportu,
b) kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
etycznych,
c) zapewnianie członkom Klubu i
ich rodzinom przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku,
rekreacji i współżycia
towarzyskiego.

Tomasz Pawlak 
Honorata Lont 
Łukasz Adamczak 
Robert Czoszyk 
Sławomir Odwrot 
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SKF 4740 STOWARZYSZENIE SZTUK I
SPORTÓW WALKI "MMA
FIGHT CLUB WRONKI"
Ćmachowo
ul. Ćmachowo 20
Ćmachowo
64-510 Wronki

Wronki Celami i zadaniami Klubu są:
1. rozwijanie różnych form kultury
fizycznej i sportu w środowisku
dzieci i młodzieży szkolnej oraz
wśród dorosłych;
2. dbałość o prawidłowy rozwój
fizyczny dzieci, młodzieży i osób
dorosłych ukierunkowany na
kształtowanie prawidłowych
postaw moralno-etycznych w
oparciu o uprawianie sztuk i
sportów walki;
3. stwarzanie utalentowanej
sportowo młodzieży możliwości
osiągania mistrzostwa
sportowego;
4. kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości w
oparciu o uprawianie sztuk i
sportów walki;
5. prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
patologii w środowisku dzieci i
młodzieży szkolnej oraz
współdziałanie w tym zakresie z
organami samorządowymi i
innymi podmiotami;
6. promocja
zdrowia-upowszechnianie
zdrowego trybu życia.

brak danych 

SKF 4841 KLUB SZERMIERCZY
"SZPADA - SZAMOTUŁY"
Szamotuły
ul. Al. Niepodległości 24
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Celem Klubu jest krzewienie
kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie
działania Klubu oraz wychowanie
dzieci i młodzieży przez
propagowanie szermierki jako
dyscypliny sportowej.

Maciej Spława-Neyman 
Paulina Statucka 
Paweł Statucki 
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SKF 4942 KLUB SZERMIERCZY
"SZERMIERZ - PNIEWY"
Pniewy
ul. ul. Wolności 20
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem Klubu jest krzewienie
kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie
działania Klubu oraz wychowanie
dzieci i młodzieży przez
propagowanie szermierki jako
dyscypliny sportowej.

Paulina Statucka 
Dorota Statucka 
Maciej Spława-Neyman 

KS 5143 SZKOŁA PIŁKI NOŻNEJ
SZAMOTUŁY
Szamotuły       
ul. Sportowa 6
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły   Cele Stowarzyszenia:
a) rozwijanie działalności
związanej z upowszechnianiem
sportu,
b) nawiązywanie kontaktów i
współpraca z podmiotami o
podobnym charakterze na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i krajów
Unii Europejskiej,
c) zapewnienie dzieciom i
młodzieży z różnych środowisk
społecznych możliwości
uprawiania sportu,
d) kształtowanie u członków klubu
pozytywnych cech charakteru i
wysokich wartości moralnych,
e) zapewnienie środków
potrzebnych na prowadzenie
działalności sportowej

603240228 Jarosław Lesicki 
Jarosław Michalski 
Igor Lesicki 
Tomasz Nowicki 
Krzysztof Łukaszyk 
Przemysław Szała 
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KS 5244 KLUB SPORTOWY GAJ
WIELKI 
Gaj Wielki
ul. Bukowska 1
Gaj Wielki
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem działania Klubu jest rozwój
i popularyzacja sportu wśród
mieszkańców gminy Kaźmierz, a
w szczególności:
1) dbałość o utrzymanie dobrego
poziomu sportu wyczynowego i
masowego,
2) popularyzacja sportu wśród
młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
3) upowszechnianie idei sportu w
szkole, zakładzie pracy, gminie,
poprzez organizowanie imprez
ogólno-masowych takich jak:
zawody, turnieje, festyny,
4) utrzymanie istniejących sekcji
sportowych i powoływanie
nowych,
5) podnoszenie poziomu sekcji
piłki nożnej i umożliwianie
młodzieży udziału w sportach
kwalifikowanych,
6) popularyzację wiedzy i
podnoszenie kwalifikacji,
kształtowanie etyki społecznej i
zawodowej członków,
7) współdziałanie z władzami i
instytucjami oraz organizacjami
zainteresowanymi działalnością
Klubu. Współpraca z pokrewnymi
stowarzyszeniami,
8) zarządzanie posiadanymi
obiektami i urządzeniami
sportowymi dbając o ich
rozbudowę, modernizację, remont
i konserwację,
9) podejmowanie innych
przedsięwzięć i środków dla
realizacji zadań statutowych
Klubu.

Witold Skrzypczak 
Paweł Majewski 
Krzysztof Mazankiewicz 
Łukasz Kokot 
Dawid Kaniecki 
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KS 5345 KLUB SPORTOWY RUDKI
HUBY
Rudki Huby 
ul. Rudki Huby 1
Rudki Huby
64-560 Ostroróg

Ostroróg Klub realizuje swoje cele przez:
1.Organizowanie i prowadzenie
zajęć treningowych.
2. Udział w zawodach sportowych
organizowanych przez inne kluby i
organizacje sportowe.
3. Zabezpieczenie odpowiednio
do potrzeb wynikających z
procesu szkolenia sportowego
możliwości korzystania 
z urządzeń i obiektów sportowych,
mając na uwadze młodzież i dzieci
niepełnosprawne. 
4. Zapewnienie zawodnikom
wyposażenia w niezbędny sprzęt
sportowy. 

Roman Walkowski 
Janusz Lala 
Szymon Golcz 
Szymon Kubiak 
Patryk Kaczmarek 
Mateusz Kubiak 

KS 5446 STOWARZYSZENIE TENISA
STOŁOWEGO "WARTA
KOŹMIN"
Koźmin
ul. Koźmin 19
Koźmin
64-520 Obrzycko

Obrzycko Cele działalności Klubu:
1. Rozwijanie, propagowanie i
stałe podnoszenie poziomu
sportu.
2. Kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
etycznych.
3. Zapewnienie członkom Klubu i
ich rodzinom przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku,
rekreacji i współycia
towarzyskiego. 

508858664 p.
Ciesielczyk

Leonarda Ciesielczyk 
Arkadiusz Bąk 
Bartosz Prędkowski 

KS 5547 KLUB SPORTOWY "GROM"
BININO
Binino
ul. Binino 105
Binino
64-560 Ostroróg

Ostroróg Podstawowym celem Klubu
Sportowego "Grom" Binino jest
szkolenie i organizacja imprez o
charakterze sportowym i
rekreacyjnym, szkolenie dzieci i
młodzieży, rónież
niepełnosprawnej oraz
organizowanie aktywnego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
w szczególności z rodzin
dotkniętych ubóstwem.

Roman Walkowski 
Dawid Frąckowiak 
Dominik Szukała 
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KS 5648 AMATORSKIE
STOWARZYSZENIE
KRĘGLARZY WE WRONKACH 
Wronki
ul. Zwycięzców 7 lok. 4
Wronki
64-510 Wronki

Wronki 1. Zapewnienie możliwości udziału
w sporcie.
2. Rozwój sportu masowego oraz
stałego podnoszenia poziomu
sportowego.
3. Kształtowanie u członków
Stowarzyszenia wysokich wartośc
moralnych. 

Marek Jabłoński 
Czesław Konkol 
Paweł Konkol 
Małgorzata Konieczna 
Jakub Machniewski 
Barbara Jabłońska 
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KS 5749 KLUB SPORTOWY "BOKS
KAŹMIERZ"
Kaźmierz
ul. Jabłoniowa 23
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem Klubu jest podjemowanie
działań pożytku publicznego:
1. Podejmowanie działań dla
zapewnienia rozwoju
psychofizycznego, wychowania
doskonalenia uzdolnień i
sprawności, zachowania zdrowia
człowieka, w tym w szczególności
dzieci i młodzieży oraz krzewienie
wiedzy i utrwalanie zwyczajów w
tym zakresie.
2. Planowanie i organizowanie
życia sportowego członków klubu
w oparciu o możliwości obiektowe
i sprzętowe.
3. Uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych.
4. Organizowanie zajęć
sportowych w celu
wszechstronnego rozowju
sprawności fizycznej i umysłowej
członków klubu, a także w celu
zapobiegania patologiom
społecznym.
5. Organizowanie różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego.
6. Realizacja zadań z zakresu
krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży.
7. Realizacja zadań z zakresu
profilaktyki uzależnień.
8. Kształtowanie pozytywnych
cech charakretu i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań klubu.
9 Współudział w rozbudowie i
utrzymaniu urządzeń i sprzętu
sportowego.

Sebastian Rzadkiewicz 
Piotr Jurczyk 
Patrycjusz Rzadkiewicz 
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KS 5950 KLUB JEŹDZIECKI "Brzóska
Sport Horses"
Jakubowo
ul. Jakubowo 13
Jakubowo
62-045 Pniewy

Pniewy Celami stowarzyszenia są:
1. Tworzenie odpowiednich
warunków do uprawiania sportu
wyczynowego i kultury fizycznej
przez jego członków, a zwłaszcza
jeździectwa.
2. Dbałość o tradycje jeździeckie i
rozwój jeździectwa.
3. Organizowanie i prowadzenie a
także branie udziału w
szkoleniach jeździeckich,
zawodach i imprezach
jeździeckich.
4. Podejmowanie innych
przedsięwzięć w celu realizacji
działalności sportowej.

513030292,
509863477

Łukasz Brzóska 
Marek Perz 
Anna Słodkiewicz 

KS 6051 KLUB KAJAKOWY
"NIEZATAPIALNI"
Zielonagóra
ul. Zielonagóra, Stobnicka 2 lok.
A
Zielonagóra
64-520 Obrzycko

Obrzycko Cele Klubu:
1. Rozwijanie, propagowanie i
stałe podnoszenie poziomu sportu
kajakowego i turystyki wodnej.
2. Czynny udział w życiu
społecznym, kulturalnym i
gospodarczym.
3. Kształtowanie u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
etycznych.
4. Zapewnianie członkom Klubu i
ich rodzinom przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku,
rekreacji i współżycia
towarzyskiego. 

Dariusz Stańka 
Maciej Olejniczak 
Mariola Biedziak 

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 28 z 42



Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

KS 6252 KLUB SPORTOWY
SZAMOTUŁY BOXING TEAM
Przecław
ul. Stokrotkowa 5
Przecław
64-514 Przecław

Szamotuły Stowarzyszenie prowadzi
działalność w celu:
1. Zapewnienia możliwości udziału
w sporcie.
2. Rozwoju sportu masowego
oraz stałego podnoszenia
poziomu sportowego.
3. Kształtowania u członków
Stowarzyszenia wysokich wartości
moralnych.
4. Upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu.
5. Propagowania zdrowego trybu
życia oraz przeciwdziałanie
patologiom takim jak alkoholizm,
narkomania oraz palenie
papierosów.

Mariusz Koperski 
Ewa Koperska 
Kamil Gieremek 
Patryk Hermann 
Przemysław Olejniczak 

KS 6353 SZAMOTULSKIE BRACTWO
TENISA STOŁOWEGO
Szamotuły 
ul. 3 Maja 3/ lok. 2
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Klubu jest:
- Upowszechnianie kultury tenisa
stołowego
- Propagowanie zdrowego trybu
zycia
- Doskonalenie własnych
umiejetności związanych z
tenisem stołowym
- Występowanie w rozgrywkach
ligowych

Piotr Kazimirski 
Mateusz Dąbek 
Mateusz Turek 
Milena Klimko 
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KS 6454 PNIEWSKI KLUB SPORTOWY
ORŁY PNIEWY 
Pniewy
ul. Wiśniowa 4
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy 1. Klub zajmuje się
organizowaniem i propagowaniem
sportu wśród dzieci i młodzieży
oraz osób pełnoletnich.
2. Klub prowadzi działalność
sportową i wychowawczą w celu:
a. upowszechniania kultury
fizycznej, sportu kwalifikowanego i
rekreacji, 
b. zapewnienia młodzieży
możliwości udziału w sporcie,
c. uczestniczenia Członków we
współzawodnictwie sportowym,
d. doskonalenie uzdolnień i
sporawności fizycznej Członków
Klubu,
e. uczestniczenie Klubu i jego
Członków w imprezach
sportowych i rekreacyjnych,
f. prowadzenie szkolenia
sportowego,
g. organizowanie
współzawodnictwa sportowego,
h. organizowanie imprez o
charakterze sportowym i
rekreacyjnym,
i. rozwoju piłki nożnej i innych
dyscyplin oraz stałego
podnoszenia poziomu
sportowego,
j. kształtowania u Członków Klubu
wysokich wartości moralnych
k. wychowania dzieci i młodzieży
poprzez kulturę fizyczną, sport i
rekreację, 
l. popularyzaja zasad sportowej
rywalizacji,
m. ochrona i promocja zdrowia
poprzez dzialanie w sferze kultury
fizycznej,
n. rozwoju i popularyzacji sportu,
rekreacji, kultury oraz zdrowego
trybu życia.
 

Łukasz Mowlik 
Mariusz Piechocki 
Jan Matalewski 
Andrzej Niegolewski 
Jarosław Cichy 
Jarosław Stoiński 
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KS 65 55 STOWARZYSZENIE STREET
WORKOUT SZAMOTUŁY
Szamotuły 
ul. Odległa 10
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzacja sportu jakim jest
Street Workout, stwarzanie
warunków do uprawiania tej
dyscypliny oraz organizowanie
imprez z nimi związanych. 
2. Szerzenie poprawnej filozofii
sportu jakim jest Street Workout.
3. Integracja społeczności
sportowców.
4. Pomoc miłośnikom Street
Workout'u oraz osobom lubiącym
trenować na świeżym powietrzu w
rozwijaniu ich pasji.
5. Praca nad poprawianiem
wyników sportowych trenujących.
6. Upowszechnienie reakreacji na
swieżym powietrzu, kultury
fizycznej, sportu.
7. Inicjowanie budowy miejsc
treningowych oraz projektowanie
wyglądu przyszłych miejsc
treningowych. 
8. Przeciwdziałanie patologiom
oraz uzależnieniom poprzez
propagowanie idei zdrowego trybu
życia. 

Michał Tomczak 
Jan Runowski 
Radosław Książek 
Mateusz Kuczyński 
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KS 6656 SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE
SPORTOWE
Szamotuły
ul. Sportowa 6
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Cele Stowarzyszenia:
a) inicjowanie, wspieranie i
organizowanie działalności
sportowej, rekreacyjnej
b) upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu i rekreacji
c) rozwijanie zainteresowań
sportowych wśród dorosłych,
dzieci i młodzieży
d) przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
e) ochrona i promocja zdrowia
poprzez sport
f) organizowanie obozów
sportowych, kolonii i zajęć
dochodzeniowych

794 566 588

KS 6757 Klub Karate Isamashii Ostroróg
Szamotuły
ul. Feliksa Nowowiejskiego 47 B
lok. 54
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Realizowanie działań w
zakresie rozwoju sportu na
zasadach obowiązujących w
polskim ruchu sportowy,
2. Tworzenie warunków i
rozwijanie zainteresowań kulturą
fizyczną, sportem i rekreacją
wśród mieszkańców w
szczególności wśród dzieci i
młodzieży,
3. Prowadzenie działalności w
zakresie sportu walki - karate,
4. Kształtowanie postaw
antynikotynowych,
antyalkoholowych i
antynarkotykowych poprzez
propagowanie wartości sportu i
sztuki walki karate oraz realizację
zadań sportowych klubu wśród
mieszkańców, a w szczególności
dzieci i młodzieży.    

880208204 Mateusz Wójcik 
Karolina Wójcik 
Klementyna Walczak 
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KS 6858 KLUB SPORTOWY "WOLF
TEAM'
Szamotuły
ul. L. Glabisza 9
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Podejmowanie działań dla
zapewnienia rozwoju
psychofizycznego, wychowania,
doskonalenia uzdolnień i
sprawności, zachowania zdrowia
człowieka, w tym w szczególności
dzieci i młodzieży oraz krzewienie
wiedzy i utrwalania zwyczajów w
tym zakresie;
2. Planowanie i organizowanie
życia sportowego członków klubu
w oparciu o możliwości obiektowe
i sprzętowe;
3. Uczestniczenie w imprezach
sportowych;
4. Organizowanie zajęć
sportowych w celu
wszechstronnego rozwoju
sprawności fizycznej i umysłowej
członków klubu, a także w celu
zapobiegania patologiom
społecznym;
5. Organizowanie różnorodnych
form współzawodnictwa
sportowego;
6. Realizacja zadań z zakresu
krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży;
7. Realizacja zadań z zakresu
profilaktyki uzależnień;
8. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań Klubu;
9. Współudział w rozbudowie i
utrzymniu urządzeń i sprzętu
sportowego.     

Jarosław Piosik 
Paweł Pawlak 
Wiesław Kramm 
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KS 6959 KLUB SPORTOWY "INDRA"
Kaźmierz
ul. Szmaragdowa 6
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem Stowarzyszenia KS
"INDRA" jest:
a) integracja oraz aktywna
rehabilitacja osób
niepełnosprawnych
b) upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, w tym kultury
fizycznej i sportu osób
niepełnosprawnych
c) działalnosć harytatywna,
humanitarna i dobroczynna
d) pobudzanie świadomosci
społeczeństwa w zakresie potrzeb
osób niepełnosprawnych, ich
rodzin i opiekunów
e) współpraca z władzami
państwowymi, samorządowymi,
innymi organizacjami
pozarządowyi, sektorem
gospodarczym, środkami
masowego przekazu
f) integracja środowisk osób
pełnosprawnych i
niepełnosprawnych, gromadzenie
i pozyskiwanie środków
zewnętrznych (w tym kredytów) do
realizacji zadań Statutowych
Stowarzyszenia
g) wspieranie aktywnego
uczestnictwa osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów w zawodach
sportowych w Unii Europejskiej
h) promowanie i wspieranie
twórczości, umiejętnośći i
osiągnięć osób
niepełnosprawnych na arenie
krajowej i międzynarodowej
i) wspieranie inicjatyw
społecznych i młodzieżowych
j) działanie na rzecz rozwoju

Piotr Truszkowski 
Michał Wypych 
Katarzyna Kotowska 
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terenów wiejskich i wyrównywania
szans osób mieszkajacych na
terenach wiejskich i miejskich
k) udział w ogólnopolskim
systemie współzawodnictwa
sportowego
l) udział w zawodach sportowych
na terenie Unii Europejskiej
m) integracja osób
niepełnosprawnych ze
środowiskiem sportowców
zdrowych
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KS 7060 KLUB SPORTOWY
"AKADEMIA SPORTU
WRONKI"
Stare Miasto
ul. Stare Miasto 15/ lok. 2
Wronki
64-510 Wronki

Wronki Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego
dzieci i młodzieży w oparciu o
pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków Klubu.
2. Udział w zorganizowanych
przez OZPN, WZPN, PZPS i inne
związki i stowarzyszenia ligach i
rozgrywkach sportowych ze
szczególnym uwzględnieniem piłki
nożnej, piłki siatkowej.
3. Angażowanie wszystkich dzieci
i młodzieży do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia
sprawności i zainteresowań
sportowych.
4. Uczestniczenie w imprezach
sportowych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza
nim.
5. Organizowanie zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży
w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i
umysłowej.
6. Organizowanie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
7. Organizowanie dzieciom i
młodzieży różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego.
8. Kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
9. Organizowanie obozów
sportowych, kolonii i pół- kolonii
dla wypoczynku dzieci i młodzieży.

Piotr Brzóska 
Fabian Myszkowski 
Bartosz Hoffmann 
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10. Zrzeszanie dzieci i młodzieży
poprzez działalność sportową,
rekreacyjną, integracyjną,
integracyjną jako alternatywa dla
niezdrowego trybu życia. 
11. Zrzeszanie dzieci i młodzieży
poprzez działalność sportową,
rekreacyjną, integracyjną jako
alternatywa dla niezdrowego trybu
życia.
12. Podnoszenie kwalifikacji
instruktorów, trenerów i kadry
opiekuńczej i wychowawczej. 

KS 7161 KLUB SPORTOWY "GROM
GĄSAWY"
Gąsawy
ul. Figowa 30
Gąsawy
64-500 Szamotuły

Szamotuły Cele stowarzyszenia to:
1. Propagowanie piłki nożnej,
szczególnie wśród młodzieży
szkolnej, akademickiej oraz
seniorów.
2. Uzyskiwanie jak najlepszych
wyników sportowych w piłce
nożnej organizowanych
rozgrywkach w Polsce oraz za
granicą
3. Uczestniczenie w imprezach
piłki nożnej organizowanych na
obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim
4. upowszechnianie wiedzy o
dyscyplinie piłki nożnej wśród
ogółu społeczności. 

Paweł Konieczny 
Paweł Jasiński 
Marek Skołozdrzych 
Marcin Staszak 
Łukasz Łagódka 
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KS 7262 LUDOWY KLUB SPORTOWY
PIOTROWO
Piotrowo
ul. Piotrowo 64
Piotrowo
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem LKS jest krzewienie kultury
fizycznej poprzez:
1) upowszechnianie i rozwijanie
rekreacji ruchowej, sportu ze
szczególnym uwzględnieniem
dzieci, młodzieży i
niepełnosprawnych jak również
tworzenie warunków w tym
zakresie w opraciu o pomoc w
ładz samorządowych, rady
sołeckiej i innych organizacji
2) współudział w dbałości o
zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy
młodzieży
3) udział w życiu kulturalnym,
gospodarczym i społecznym
rozwoju wsi, gminy
4) uczestniczenie w imprezach
sportowych i turystycznych
organizowanych na obszarze
działania samorządu
terytorialnego i poza nim
5) kształtowaniewśród członków
pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań LKS.

Marian Nowak 
Mariusz Kujon 
Monika Szmyt 
Sławomir Płatkowski 
Krzysztof Szmyt 
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KS 7363 Pniewski Klub Morsów
"BRACTWO MORSÓW" 
Pniewy
ul. Cicha 1
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem klubu jest:
1. rozwijanie różnych form kultury
fizycznej,
2. kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości w
środowisku dzieci, młodzieży i
dorosłych, jak również tworzenie
dogodnych warunków w tym
zakresie,
3. integrowanie środowisk
uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie swego
działania,
4. prowadzenie działalności w
sferze kultury fizycznej, w
dziedzinie rekreacji i rehabilitacji
ruchowej dla ochrony zdrowia i
cech psychofizycznych
5. popularyzacja hartowania ciał i
kąpiel w niskich temperaturach
6. rozpowszechnianie i popieranie
idei zwiększenia tolerancji
organizmu człowieka do niskich
temperatur. 

664561741    
608449616

Wojciech Gaj 
Arkadiusz Stachowiak 
Jan Błaszyk 
Rafał Puk 
Sebastian Jarmużek 
Rafał Puk 

KS 7464 KLUB Biegowo-Sportowy
"Aktywnie w Pniewach"
Pniewy
ul. Św. Wawrzyńca 17 lok. C
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Cele:
1. rozwijanie róznych form kultury
fizycznej
2. kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości w
środowisku dziec, młodzieży i
doroslych, jak również tworzenie
dogodnych warunków w tym
zakresie
3. integrowanie środowisk
uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie swego
działania
4. prowadzenie działalności w
sferze kultury fizycznej, w
dziedzinie rekreacji i rehabilitacji
ruchowej. 

531830864 Joanna Świder-
Królikiewicz 
Karolina Kuczyńska 
Magdalena Giel 
Anna Woźniczka 
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KS 7565 KLUB SPORTOWY "WKS
WILKI ŚMIŁOWO"
Śmiłowo
Śmiłowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Klubu jest:
1) rozwijanie rożnych form kultury
fizycznej,
2) kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości w
środowisku dzieci, młodzieży i
doroslych, jak rownież tworzenie
dogodnych warunków w tym
zakresie,
3) integrowanie środowisk
uczniowskich, rodzicielskich i
nauczycielskich na terenie swego
działania
4) prowadzenie działalności w
sferze kultury fizycznej, w
dziedzinie rekreacji i rehabilitacji
ruchowej. 

501 598 737 Adam Draszczyk 
Mateusz Adamczak 
Tomasz Skrzypczak 
Jonatan Figlarz 
Jakub Grabek 
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KS 7666 KLUB SPORTOWY
"KORMORAN" STOBNICKO"
Stobnicko
ul. Stobnicko 25 lok. a
Stobnicko
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem Klubu jest:
1) promowanie walorów
krajoznawczo- turystycznych
regionu oraz integracja dla tego
celu organizatorów turystyki,
społeczności żeglarskiej i
wodniackiej, a w szczególności
kajakowej jak i innych dyscyplin
sportowych;
2) organizowanie aktywnego
spędzania czasu wolnego i zajęć
sportowych, organizowanie
różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego,
uczestnictwo w imprezach
sportowych;
3) organizowanie i uczestnictwo w
rożnego rodzaju sekcjach i
zespołach o charakterze
rekreacyjnym i turystycznym;
4) organizowanie i uczestnictwo w
zlotach, festynach, turniejach,
konkursach oraz innych
masowych imprezach w sferze
fizycznej;
5) prowadzenie działań na rzecz
szacunku dla środowiska
naturalnego i jego ochrony ze
szczególnym uwzględnieniem
środowiska leśnego i wodnego
oraz wspieranie rozwoju
regionalnego, popularyzacja
historii, piękna rzek, jezior i lasów;
6) integracja i aktywizacja
środowiska wiejskiego;
7) podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz zachowania prawa
do dziedzictwa kulturowego;
8) otaczanie wszechstronną

507 096 498/
600 352 528

Marek Rzepczyński 
Justyna Machaj 
Jolanta Namysł 
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opieką członków Klubu, a głównie
znajdujących się w potrzebie;
9) uczestnictwo w zawodach,
rywalizacjach, festynach, biegach,
zbiórkach itp. organizowanych w
celach charytatywnych. 

67  
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