
Zestawienie rejestru stowarzyszeńSTAROSTWO POWIATOWE W

SZAMOTUŁACH

ul. Wojska Polskiego 4

64-500 Szamotuły

Data: 21.09.2020

godz. 09:08:57

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: stowarzyszenia kultury fizycznej zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
  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

11 MIEJSKI KLUB SPORTOWY
SPARTA SZAMOTUŁY
Szamotuły
ul. Sportowa 6
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Klub zajmuje się organizowaniem
i propagowaniem sportu wśród
dzieci i młodzieży oraz osób
pełnoletnich:
Klub prowadzi dzialalnosć
sportową i wychowawczą w celu:
1) upowszechniania kultury
fizycznej, sportu kwalifikowanego i
rekrutacji;
2) zapewnienia młodzieży
możliwości udziału w sporcie;
3) uczestniczenia członków we
współzawodnictwie sportowym;
4) doskonalenia uzdolnień i
sprawności fizycznej członków
klubu;
5) uczestniczenia klubu i jego
członków w imprezach sportowych
i rekreacyjnych;
6) prowadzenia szkolenia
sportowego;
7) organizowania
współzawodnictwa sportowego;
8) organizowania imprez o
charakterze sportowym i
rekreacyjnym;
9) rozwoju piłki nożnej i innych
dyscyplin oraz stałego
podnoszenia poziomu
sportowego;
10) kształtowania u członków
klubu wysokich wartości

Jacek Tacik 
Karol Pieczak 
Małgorzata Urbańska 
Krzysztof Franke 
 

0000132960
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moralnych;
11) wychowania dzieci i młodzieży
przez kulturę fizyczna, sport i
rekreację;
12) popularyzacji zasad sportowej
rywalizacji;
13) ochrony i promocji zdrowia,
poprzez działania w sferze kultury
fizycznej;
14) rozwoju i popularyzacji sportu,
rekreacjii, kultury oraz zdrowego
trybu życia;
15) popularyzacji uprawianie
sportu w sposób nieszkodzący
środowisku naturalnemu;
16) tworzenia warunków do
uprawianie sportu oraz
wychowania przez kulturę
fizyczną;
17) rozwijania i propagowania
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozwojowi sportu
oraz wspierania organizacyjnego i
rzeczowego osób fizycznych i
jednostek organizacyjnych , które
podejmują takie działania;
18) działalności w sferze zadań
publicznych w zakresie ochrony
zdrowia oraz działania na rzecz
osób niepełnosprawnych;
19) działania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.  
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22 STOWARZYSZENIE
"TRAWERS"
Szamotuły
ul. Mickiewicza 11
Szamotuły
64-500 Szamotuły

szamotuły Celem stowarzyszenia jest:
a) prowadzenie działalności w
zakresie sportu i działalności
ruchowej,
b) organizowanie zawodów,
imprez sportowych i
rekreacyjnych,
c) prowadzenie działalności
wychowawczej i
popularyzatorskiej,
d) szkolenie oraz doskonalenie
kard trenersko - instruktorskich,
e) współpraca ze
stowarzyszeniami i klubami
sportowymi o takim samym lub
podobnym charakterze
działalności,
f) działalność gospodarcza
związana z charakterem i profilem
podejmowanych przez
Stowarzyszenie działań i
przedsięwzięć.

Wojciech Pisarski 
Rajmund Pisarski 
Tadeusz Joniec 
Zofia Pisarska 
Kinga Siejewicz 

-

33 SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE "JU -
JITSU"
Szamotuły
ul. Kolarska 2a
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie wśród
społeczeństwa wychowania
fizycznego i sportu, a szczególnie
dalekowschodnich sztuk walki.
2) wydawanie publikacji
propagujących dalekowschodnie
sztuki walki.
3) podejmowanie innych
przedsięwzięć mających na celu
realizację zadań statutowych
Stowarzyszenia.
4) sprawowanie opieki
szkoleniowej i wychowawczej nad
członkami Stowarzyszenia.

Andrzej Krupski 
Ryszard Kurczewski 
Marcin Kobyliński 

-
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44 SZAMOTULSKI KLUB
TENISOWY
Szamotuły
ul. Korty tenisowe przy basenie
Szamotuły
64-500 Szamotuły

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

Dariusz Staszak 
Halina Anna Rutkowska 
Przemysław Tytus
Tomaszewski 
Zdzisław Mieczysław Sroka
Bogdan Krupski 

0000070953

55 KLUB BRYDŻA
SPORTOWEGO "HALSZKA"
Szamotuły
ul. Dworcowa 43
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Klub prowadzi działalność w celu:
- zapewnienia młodzieży
możliwości udziału w sporcie,
- kształtowania u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
intelektualnych,
- zapewnienia niezbędnych
środków na prowadzenie
działalności,
- upowszechniania wiedzy o
brydżu sportowym.

Wojciech Tarka 
Andrzej Sundmann 
Marcin Paplaczyk 
Piotr Paupa 

0000034454

66 OGNISKO TOWARZYSTWA
KRZEWIENIA KULTURY
FIZYCZNEJ "WACŁAW"
Szamotuły
ul. Chrobrego 19a
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Ogniska jest:
1) prowadzenie działalności w
sferze kultury fizycznej, a w
szczególności w dziedzinie
rekreacji ruchowej, rehabilitacji
ruchowej i sportu,
2) upowszechnianie rekreacji
ruchowej oraz innych form
aktywnego wypoczynku wśród
osób starszych, dorosłych,
młodzieży i dzieci, jak również
tworzenie dogodnych warunków
do relizacji tych zadań.

Przemysław Wituchowski 
Ireneusz Tomkowiak 
Władysław Tomaszewski 
Tomasz Najderek 
Marek Nowak 

-
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77 SZAMOTULSKI KLUB KARATE
- DO SHOTOKAN
Szamotuły
ul. Sportowa 6
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Podstawowe cele działania klubu
stanowi:
1. Organizowanie oraz stworzenie
odpowiednio dogodnych
warunków do krzewienia kultury
fizycznej i rozwoju dyscypliny
sportowej określanej jako Karate -
do Shotokan, wśród szerokich
kręgów społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem
młodzieży.
2. Prowadzenie działalności
sportowej i zrzeszanie członków.
3. reprezentowanie barw Klubu i
miasta w imprezach sportowych.

brak danych -

88 SZKOLNY ZWIĄZEK
SPORTOWY "ZIEMIA
SZAMOTULSKA"
Szamotuły
ul. Mickiewicza 9
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją
działalność w systemie edukacji
narodowej, współdziała ze
szkołami w realizacji celów
wychowawczych i zadań
sportowych.
2. Stowarzyszenie działa w
ramach systemu kultury fizycznej i
realizuje zadania zlecone przez
Powiat w zakresie wychowania
zdrowotnego, wychowania
fizycznego i sportu młodzieży
szkolenej.
3. Stowarzyszenie inspiruje i
organizuje środowiska ludzi
dorosłych do działań na rzecz
zdrowia, kultury fizycznej i sportu
młodzieży szkolenej.
4. Stowarzyszenie promuje
zdrowy styl życia oraz
przeciwdziała alkoholizmowi i
narkomanii.

Jan Pomorski 
Roman Wiśniewski 
Leszek Biedziak 
Maria Woźniak 
Anita Rutkowska 
Krzysztof Pluciński 
Paweł Pawłowski 
Piotr Galus 
Tomasz Cembrowicz 
Marek Ryżek 
Bohdan Zieliński 

0000065756
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109 KKS LECH POZNAŃ S.A.
(wcześniej KS AMICA WRONKI)
Poznań
ul. Bułgarska 5 lok. /7
Poznań
60-320 Poznań

Poznań Andrzej Kadziński 
Arkadiusz Kasprzak 
Paweł Janas 

0000116034

1110 KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ"
PNIEWY
Pniewy
ul. Konińska 9
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy 1. Podstawowym zadaniem klubu
jest rozwijanie działalności
sportowej polegającej na
doskonaleniu sprawności
psychofizycznej oraz zaspokajaniu
potrzeb rywalizacji i dążenia do
osiągania wyników w ramach
społecznie akceptowanych zasad
współzawodnictwa.
2. Szeroko pojętą działalność
sportową klub ukierunkowuje na
kształtowanie rozwoju fizycznego i
wartości etyczno - moralnych w
głównej mierze dążąc do rozwoju
sportu wyczynowego i stałego
podnoszenia poziomu sportowego
w uprawianych dyscyplinach
sportowych.
3. Kultywowanie dziedzictwa
narodowego i tradycji
regionalnych poprzez turnieje
piłkarskie i imprezy
okolicznościowe.

Wojciech Michalski 
Andrzej Konieczny 
Jan Błaszyk 
Kazimierz Czesław
Stachowski 
Mikołaj Stępień 
Paweł Marcin Prętki 
Krystian Jan Dehmel 
Kacper Musiał 

0000077822
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1211 LUDOWY ZESPÓŁ
SPORTOWY "GAŁOWO"
Gałowo
ul. Gałowo 25 lok. /6
Gałowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Klubu jest:
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.
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.

brak danych -
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1312 KLUB SPORTOWY "BYTYŃ"
Bytyń
ul. Jeziorna
Bytyń
64-542 Bytyń

Kaźmierz Klub prowadzi wśród młodzieży i
mieszkańców wsi Bytyń, a także
wśród ich rodzin oraz innych osób
działalność sportową i
wychowawczą w celu:
- zapewnienia młodzieży
możliwości udziału w sporcie
kwalifikowanym
- rozwoju piłki nożnej oraz stałego
podnoszenia poziomu sportowego
- kształtowania u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
fizycznych.

Wojciech Taisner 
Sławomir Kurpiewski 
Jan Antkowiak 
Franciszek Wachnik 
Ireneusz Nowaczek 
Adam Wrembel 
Bogdan Dziamski 

-

1413 OGNISKO TOWARZYSTWA
KRZEWIENIA KULTURY
FIZYCZNEJ "ORZEŁ" 
Pniewy
ul. Jeziorna 16
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem Ogniska jest:
1. rozwijanie działalności
prowadzącej do utrzymania i
podnoszenia sprawności fizycznej
społeczeństwa,
2. krzewienie zamiłowania do
systematycznego uprawiania
rekreacji fizycznej i sportu wśród
mieszkańców miasta i gminy oraz
pracowników zakładów pracy i ich
rodzin,
3. kształtowanie wśród
zrzeszonych w Ognisku
patriotyzmu i walorów moralnych,
wpijanie zasad dyscypliny
organizacyjnej oraz sumiennego
wypełniania obowiązków
społecznych i obywatelskich.

Ireneusz Tomaszewski 
Jolanta Tomaszewska 
Jacek Mikołajczak 
Ryszard Sommerfeld 
Wojciech Kasper 
Kajda 
Waldemar Liszkowski 

-
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1514 KLUB SPORTWOY "GROM"
Binino
ul. Binino
Binino
64-560 Ostroróg

Ostroróg Klub prowadzi wśród młodzieży i
mieszkańców wsi Binino, a także
wśród ich rodzin oraz innych osób
działalność sportową i
wychowawczą w celu:
- zapewnienia młodzieży
możliwości udziału w sporcie
kwalifikowanym,
- rozwoju piłki nożnej oraz stałego
podnoszenia poziomu
sportowego,
- kształtowania u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
fizycznych.

Henryk Kucza 
Kazimierz Cembrowicz 
Kazimierz Czepczor 
Marian Woźniak 

-
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1615 KAŹMIERSKI KLUB
SPORTOWY "CZARNI"
Kaźmierz
ul. Dolna 10
Kaźmierz
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 powołanie nowych,
5) kreowanie idei "Sportu dla
Wszystkich" i "Sportu w Rodzinie",
6) podnoszenie poziomu sekcji
piłki nożnej i umożliwienie
młodzieży udziału w sportach
kwalifikowanych,
7) popularyzację wiedzy i
podnoszenie kwalifikacji,
kształtowanie etyki społecznej i
zawodowej członków,
8) współdziałanie z władzami i
instytucjami oraz organizacjami
zainteresowanymi działalnością
Klubu. Współpraca z pokrewnymi
stowarzyszeniami,
9) zarządzanie posiadanymi
obiektami i urządzeniami
sportowymi dbając o ich
rozbudowę, modernizację, remont
i konserwację,
10) podejmowanie innych
przedsięwzięć i środków dla
realizacji zadań statutowych
Klubu.

Ryszard Krówczyński 
Michał Szafrański 
Józef Konieczny 
Witold Turek 
Krzysztof Woźny 
Stanisław Berliński 

0000234058
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1716 LUDOWY KLUB SPORTOWY
"CZARNI" WE WRÓBLEWIE
Wróblewo
ul. Wróblewo 33a
Wróblewo
64-510 Wronki

Wronki Klub prowadzi wśród dzieci i
młodzieży oraz osób pełnoletnich,
a także ich rodzin oraz innych
osób działalność sportową i
wychowawczą w celu:
1) zapewnia młodzieży możliwości
udziału w sporcie,
2) rozwoju piłki nożnej oraz
stałego podnoszenia poziomu
sportowego,
3) kształtowania u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
psycho-fizycznych.

Jacek Góral 
Rafał Biedziak 
Maksymilian Kamil
Biedziak 
Przemysław Biedziak 
Zenon Czesław Hatka 
Maciej Robert Rykowski 
Zenon Janosik 
Łukasz Głodowski 
Krzysztof Hennig 

0000063590
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1817 LUDOWY KLUB SPORTOWY
"SOKÓŁ"
Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Dusznikach
ul. 30-lecia PRL 42
Duszniki
64-550 Duszniki

Duszniki Celem Klubu jest:
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.

Zygmunt Nowak 
Wojciech Jujeczka 
Grzegorz Szade 
Adam Woropaj 
Sebastian Szade 

-
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1918 KLUB SPORTOWY
KĄSINOWO
Kąsionowo
ul. Kąsinowo
Kąsinowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły Klub prowadzi wśród młodzieży i
mieszkańców wsi Kąsinowo, a
także wśród ich rodzin oraz innych
osób działalność sportową i
wychowawczą w celu:
- zapewnienia młodzieży
możliwości udziału w sporcie
kwalifikowanym,
- rozwoju piłki nożnej oraz stałego
podnoszenia poziomu
sportowego,
- kształtowania u członków Klubu
wysokich wartości moralnych i
fizycznych.

Wojciech Wiśniewski 
Zenon Kotliński 
Jan Rejnikie 
Radosław Wachowiak 
Miłosz Tomasz Pietrzak 

0000096704

2019 STOWARZYSZENIE
AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ
"HERKULES" OTOROWO
Otorowo
ul. Pniewska 8
Otorowo
64-551 Otorowo

Szamotuły 1. Rozwijanie działalości
związanej z upowszechnaniem
sportu.
2.Nawiązywanie kontaktów i
współpraca z podmiotami o
podobnym charakterze na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i krajów
Unii Europejskiej.
3. Zapewnienie dzieciom i
młodzieży z różnych środowisk
społecznych możliwości
uprawiania sportu.
4. Kształtowanie u członków
stowarzyszenia pozytywnych cech
charakteru i wysokich wartości
moralnych.
5. Zapewnienie środków
potrzebnych na prowadzenie
działalności sportowej.

Kinga Zeidler 
Tomasz Szała 
Roman Przybył 

0000416297
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2120 KLUB SPORTOWY MKS
"BŁĘKITNI" WRONKI 
Wronki
ul. Leśna 15A
Wronki
64-510 Wronki

Wronki Klub prowadzi działalność
sportową i wychowawczą w celu:
1. Upowszechniania kultury
fizycznej, spotu kwalifikowanego i
rekreacji
2. Zapewnienia młodzieży
możliwości udziału w sporcie
3. Uczestniczenia Członkó we
współzawodnictwie sportowym
4. Doskonalenie uzdolnień i
sprawności fizycznej Członków
Klubu
5. Uczestniczenie Klubu i jego
Członków w imprezach
sportowych i rekreacyjnych
6. Prowadzenie szkolenia
sportowego
7. Organizowanie
współzawodnictwa sportowego
8. Organizowanie imprez o
charakterze sportowym i
rekreacyjnym
9. Rozwoju piłki nożnej, biegów,
tenisa ziemnego i innych dyscyplin
oraz stałego podnoszenia
poziomu sportowego
10. Kształtowania u Członków
Klubu wysokich wartości
moralnych i psychowfizycznych
11. Wychowania dzieci i
młodzieży przez kulturę fizyczną,
sport i rekreację
12. Popularyzacji zasad sportowej
rywalizacji
13. Ochrona i promocja zdrowia,
poprzez działania w sferze kultury
fizycznej
14. Rozwoju i popularyzacji
sportu, rekreacji, kultury oraz
zdrowego trybu życia
15. Popularyzacja uprawiania

Marek Pogorzelczyk 
Stanisław Juracki 
Leszek Andrzejewski 
Dorota Gniadek 
Grzegorz Figas 
Michał Dolata 
 

0000442552
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sportu w sposób nie szkodzący
środowisku naturalnemu
zgodnego z zasadami ekologi
16. Tworzenie warunkó do
uprawiania sportu oraz
wychowania przez kulturę fizyczną
17. Rozwijania i propagowania
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozowjowi sportu
oraz wspieranie organizacyjne i
rzezcowe osób fizycznych i
jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania. 
 
 

2221 STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU KULTURY
FIZYCZNEJ AKADEMIA
FUTSAL CLUB PNIEWY
Pniewy
ul. Wolności 20
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy 1. Inicjowanie,organizowanie,
upowszechnianie oraz rozwijanie,
integrowanie i realizowanie
działań wspierających rozwój
szeroko pojętej kultury fizycznej,
ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju halowejpiłki nożnej
5-osobowej.
2. Dbanie o wysoką etykę
członków.
3. Współdziałanie w podnoszeniu
kwalifikacji zaowodowych i
sportowych członków
stowarzyszenia. 
4. Fundowanie stypendiów dla
utalentowanych sportowców.
5. Dofinansowywanie budowy,
modernizacji i utrzymania oraz
wynajmu obiektów sportowych.
6. Organizowanie i finansowanie
szkoleń pilkarskich. 
7. Organizowanie i finansowanie
zajęć sportowo-rekreacyjnych
oraz kolonii językowaych dla
dzieci i młodziezy akademickiej w
czasie wakacji.

Cezary Maciej Pieczyński 
Arkadiusz Kazimierz Hirsch
Janusz Antoni Brzozowski 
Aleksander Edmund
Andersohn 
Dariusz Pieczyński 

0000177251
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2322 STOWARZYSZENIE
ROWERZYSTÓW
"ODJECHANI - TEAM PL" 
Pniewy 
ul. ul. Wolności 20
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Stowarzyszenie realizuje swoje
cele poprzez:
1. Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, krajoznawstwa
oraz aktywnego wypoczynku.
2. Propagowanie szeroko pojętek
lultury fizycznej i turystyki
rowerowej.
3. Promocja mniasta Pniewy oraz
ziemi pniewskiej na imprezach
kolarskich oraz poza nimi.
4. Prowadzenie czynnej
działalności na rzecz rozwoju
kolarstwa w Pniewach.
5. Działania na rzecz integracji
śrdowiska rowerowego w regionie
gmin sąsaidujących z z Miastem i
Gminą Pniewy.
6. Uczestniczenie w imrezach
kulturalnych, sportowych i
turystycznych na terenie kraju i
poza jego granicami.
7. Tworzenie sekcji sportowych
dla różnych grup wiekowych. 
8. Wspieranie i promocję młodych
talentów sportowych.
9. Organizacja ogólnodostępnych
imprez turystycznych oraz
zawodów rowerowych.
10. Działania dążące do
wytyczenia ścieżek, tras i szlaków 
rowerowych oraz działania na
rzecz rozbudowy infrastruktury
sprzyjającej rozwojowi turystyki
oraz użytkowaniu roweru. 
11. Podejmowanie działań
służących poprawie
bezpieczeństwa rowerzystów i
niechronionych uczestników ruchu
drogowego oraz popularyzowanie
zasad bezpieczeństwa ruchu

Eugeniusz Siminiak 
Bogusław Kwiatkowski 
Arkadiusz Robak 
Norbert Bryłka 
Przemysław Stefaniak 
 

0000455839
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drogowego.
12. Działanie na rzecz
eliminowania barier
archirektonicznych nieprzyjaznych
rowerzystom oraz osobom
niepełnosprawnym, osobom
starszym, rodzicom z wózkami
dziecięcymi. 
13. Prowadzenie witryn
internetowych będących głównym
medium stowarzyszenia i
niestowarzyszonych rowerzystów.
14. Wydawanie biuletynu i
literatury przedstawiającej i
popularyzującej kolarstwo na
ziemiach polskich i jego historię
rozwoju.
15. Przyznawanie nagród i
wyróżnień dla osób i instytucji
zasłużonych w swej działalności
dla realiacji celów Stowarzyszenia.
16. Promocja różnych aspektów
ekologicznego stylu życia m.in.
sortowanie odpadów, recykling,
popularyzowanie odnawialnych
źródeł energii, ochrona cennych
zasobów środowiska naturalnego.
 (cele 17,18,19,20 patrz statut). 

2423 STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ ŻEGLARSTWA
"RINGABULINA"
Wronki
ul. Osiedle Borek 1A lok. 7
Wronki
64-510 Wronki

Wronki Celem Stowarzyszenia jest
propagowanie i promowanie
żeglarstwa turystycznego w
mieście Wronki i poza jego
granicami, propagowanie
uprawiania sportu i krzewienia
kultury fizyzcnej wśród dzieci i
młodzieży oraz prowadzenie
edukacji na rzecz ochrony
środowiska naturalnego.

Anna Lum 
Mariusz Błażej Borowski 
Mateusz Ziółek 
Adela Helwich 
Edyta Spychała 
Adela Helwich 
Magdalena Orzechowska 

0000459922
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2524 STOWARZYSZENIE
JEŹDZIECKIE BABORÓWKO
Baborówko
ul. Parkowa 1
Szamotuły
64-500 

Szamotuły 1.Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej, turystyki,
rekreacji oraz aktywnego
wypoczynku, ze szczególnym
uwzględnieniem sportu
jeździeckiego
2. Promocja i rozwój dyscyplin
jeździeckich oraz podnoszenie
poziomu sportowego
3. Popieranie i upowszechnianie
hipoterapii jakometody rehabilitacji
i leczenia
4. Upowszechnianie sportu
jeździeckiego wśród osób
niepełnosprawnych
5. Zaangażaowanie mieszkańców
wsi i okolicy oraz przeciwdziałanie
zjawiskom patologicznym
6. Pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
7. Propagowanie integracji
europejskiej oraz rozwój relacji
między spoleczeństwami
8. Propagowanie, rozwój i
upowszechnianie hodowli zwierząt

Henryk Święcicki 
Henryk Jan Święcicki 
Paweł Hubert Warszawski 

0000470605

2625 STOWARZYSZENIE
"WRONIECKI KLUB
BIEGACZA"
Wronki
ul. Nowa 1
Wronki
64-510 Wronki

Wronki Celem Klubu jest:
1) upowszechnienie kultury
fizycznej, a w szczególności
popularyzowanie idei biegania
2) integracja środowiska
wronieckich biegaczy
3) prowadzenie działalności
popularyzacyjnej, treningowej i
edukacyjnej

Bartosz Lubomir Roszak 
Robert Sikora 
Dorota Borucka 
Marcin Spychała 
Mirosław Białek 

0000498878
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2726 STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW KONI I
SPORTÓW KONNYCH LUZAK
Pniewy
ul. Strzelecka 11
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem Stowarzyszenia jest
propagowanie, organizowanie i
rozwijanie działalności kulturalnej,
sportowej, turystycznej i
terapeutycznej. Ponadto,
tworzenie dla członków oraz
innych miłośników koni warunków
organizacyjnych, technicznych i
materialnych dla uprawiania
różnych dyscyplin jeździeckich
zarówno w formie rekreacyjnej jak
i sportowej oraz uczestniczenia w
zawodach sportowych i innych
imprezach związanych z końmi.

Mirosław Biedziak 
Maria Bielak 
Katarzyna Piechocka 
Szymon Juszczyk 
Wiesław Kapłon 

0000500055

2827 KLUB STRZELECKI "TARCZA
SZAMOTUŁY"
Szamotuły
ul. Powstańców Wielkopolskich
14
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem działania klubu jest:
1. organizowanie, popularyzacja i
rozwój wszelkich form strzelnictwa
z broni róznego rodzaju oraz
stowarzyszenie osób zajmujących
się kolekcjonowaniem broni
2. podnoszenie umiejetności
strzeleckich, sprawności fizycznej
i psychofizycznej członków i
innych osób biorących udział w
imprezach organizowanych przez
klub
3. wychowanie młodziezy w
systemie wartości patriotycznych
4. udzielanie wzajemnej pomocy i
utrzymywanie życia towarzyskiego
5. działalnośc
sportowo-turystyczna
6. organizowanie swoim członkom
różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego
7. kształtowanie pozytywnych
cech charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych klubu

Przemysław Krzysztof
Nowak 
Ryszard franciszek Wegner
Bernard Bolesław Zapatka 
Marcin Aleksander
Trojanek 
Artur Jan Matuszak 
Adrian Patryk Chudziak 

0000770817
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