STAROSTWO POWIATOWE W
SZAMOTUŁACH
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły

Data: 21.09.2020
godz. 08:56:00

Zestawienie rejestru stowarzyszeń

Parametry zestawienia:
Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: stowarzyszenia zwykłe
Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie
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Lp

Nr
ewidencyjny
1 2

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Harmonia Przestrzeni
Wartosław
Wartosław 74
64-510 Wronki

Gmina
Wronki

Cele stowarzyszenia
1. Promowanie walorów
przyrodniczych powiatu
szamotulskiego.
2. Społeczne opiniowanie
inwestycji mających wpływ na
przyrodę, środowisko i zdrowie
mieszkańców powiatu
szamotulskiego.
3. Edukacja mieszkańców w
zakresie ochrony przyrody i
środowiska.
4. Popieranie działań władz
lokalnych, mających na celu
poprawę warunków
gospodarczych i ekonomicznych
naszej Gminy, pod warunkiem
działania zgodnie z
obowiązującym prawem.
przeprowadzanych w sposób
racjonalny i przemyślany, mający
na względzie przede wszystkim
dobro i ochronę przyrody i
środowiska, a także zdrowia
mieszkańców.
5. Współpracy z wszelkimi
osobami i instytucjami o
podobnych celach działania.
6. Upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
promocji inicjatyw
wspomagających rozwój
demokracji.
5. Upowszechnianie i ochrona
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
promocji i popierania inicjatyw
wspomagających rozwój
demokracji.

Telefon
880085088

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Katarzyna Chorąży
Zbigniew Lisiński
Zbigniew Krzyżaniak

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny
2 3

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Szamotułach
Szamotuły
ul. Jaśminowa 22
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) szerzenie kultury fizycznej
604860424
wśród społeczeństwa przez
prowadzenie gimnastyki
indywidulanej i grupowej oraz
innych dyscyplin o charakterze
sportowym
i ogólnorozwojowym, w tym form
aktywnego wypoczynku dla
podnoszenia samodzielności
fizycznej społeczeństwa oraz
wyrobienie w nim solidarności
i odpowiedzialności w wypełnianiu
obowiązków wobec ojczyzny;
2) doskonalenie wszelkich cnót
obywatelskich stanowiących
podstawy miłości Boga, Ojczyzny i
współobywateli;
3) krzewienie etyki i kultury
chrześcijańskiej co łączy się
z podstawą tolerancji w stosunku
do ludzi innych światopoglądów i
zgodne jest z tradycją
i doświadczeniami narodu
polskiego.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Sławomir Hazak

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

3 4

Szamotulski Tenis
Szamotuły
ul. Dworcowa 16A
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

4 5

WRONKI TEAM
Wronki
ul. Mickiewicza 36 lok. A
Wronki
64-510 Wronki

Wronki

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia

Telefon

Cele Stowarzyszenia:
691362566
a) działanie popularyzatorskie i
wychowawcze w zakresie kultury
fizycznej poprzez propagowanie i
rozwój tenisa ziemnego i dyscyplin
podobnych (squash, badminton,
tenis stołowy) wśród mieszkańców
ziemi szamotulskiej.
b) wyrównywanie możliwości w
dostepie do uprawiania dyscypliny
sportowej- tenisa ziemnego
uzdolnionej młodzieży z ubogich
środowisk
c) organizowanie działania
szkółek tenisowych, szkoleń,
turniejów oraz wyjazdów na
turnieje tenisowe dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
d) cele skierowane są zarówn do
członków stowarzyszenia jaki i do
osób niestowarzyszonych.
Cel stowarzyszenia to udzielanie 510288511
pomocy rzeczowej rodzinom w
trudnej sytuacji materialnej.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Dariusz Staszak
Mieczysław Rotnicki
Robert Wesołowski
Przemysław Tomaszewski
Marcin Niechciałkowski

Status
OPP

Sebastian Spychała
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Lp

Nr
ewidencyjny
5 6

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE TAŃCA
Szamotuły
ul. Nowa 4 lok. 2
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

Cele stowarzyszenia to:
609585343
1) rozbudzanie zainteresowań
tańcem, aktorstwem oraz innymi
dziedzinami sztuki, a także
prowadzenie działalności
edukacyjnej w tym zakresie;
2) pomoc osobom uzdolnionym
artystycznie w rozwijaniu ich
potencjału i uzdolnień twórczych;
3) działalność na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży;
4) upowszechnianie modelu
aktywnego stylu życia, czynnego
wypoczynku;
5) podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
swiadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
6) działalność na rzecz osób
wykluczonych społecznie m.in.
osób niepełnosprawnych, ubogich,
z terenów wiejskich, mniejszości
narodowych;
7) działalność wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
8) wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej;
9) działalnosć na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
10) promocja Szamotuł oraz
Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą;
11) działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
12) przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Magdalena Traciłowska
Karolina Jedynak
Honorata Kołosowska

Status
OPP

strona 5 z 27

Lp

Nr
ewidencyjny
6 7

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Kopernika 4
Szamotuły
ul. Kopernika 4
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

Celem Stowarzyszenia jest:
796830082
1. Integracja środowiska
lokalnego
2. Kształtowanie postaw
prokulturalnych, prozdrowotnych i
prospołecznych wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
3. Inicjowanie działań
sprzyjających pozytywnym
zmianom w środowsiku lokalnym
4. Stwarzanie możliowści
wszechstronnego rozwoju dzieci,
młodzieży i osób dorosłych, ze
szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób samotnie
wychowujących dzieci, rodzin z
dziećmi, osób z niskim statusem
materialnym, osób starszych oraz
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
5. Propagowanie twórczości
artystycznej, rozbudzanie talentów
6. Pobudzanie środowiska
lokalnego do działania na rzecz
współpracy ze Stowarzyszeniem i
wspierania realizacji jej zadań
edukacyjnych
7. Stwarzanie warunków do
publicznych kontaktów
8. Współpraca z instytucjami
państwowymi oraz organizacjami
pozarządowymi w kraju i za
granicą
9. Umożliwienie twórcom
nieprofesjonalnym, działającym w
różnych środowiskach osób
niepełnosprawnych, konfrontacji
własnych dokonań, poszukiwań
artystycznyh i literackich,
wyszukiwanie twórców
szczególnie uzdolnionych

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Karolina Zbąska

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

7 8

Zespół Pieśni i Tańca
"Pierwiosnek"
Sękowo
ul. Lipowa 5
Sękowo
64-550 Duszniki

Duszniki

8 9

Krwiodawcy Kaźmierz
Kaźmierz
ul. Szamotulska 20
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz

9 10

Obrzyckie Towarzystwo
Kulturalne
Obrzycko
ul. Marcinkowskiego 10
Obrzycko
64-520 Obrzycko

Obrzycko

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia

Telefon

Ceme Stowarzyszenia jest:
606388049
1. Krzewienie kultury ludowej
2. Nauka tańca ludowego dla
dzieci i młodzieży
3. Nauka śpiewu dla dzieci i
młodzieży
4. Poznawanie obrzędów i
przyśpiewek ludowych regionów z
całej Polski
Celem Stowarzyszenia jest
607170147
zrzeszanie honorowych dawców
krwi celem utrzymania więzi
kolezeńskich, obrony interesów
krwiodawców, udzielania pomocy
koleżeńskiej, reprezentacji wobec
władz państwowych,
administracyjnych, organizacji
politycznych i społecznych oraz
propagowania idei honorowego
krwiodawstwa i pozyskiwania
nowych krwiodawców
Celem działania Stowarzyszenia 531 291 648
jest:
1) Dokumentowanie, utrwalanie i
popularyzowanie historii gminy i
masta Obrzycko.
2) Inspirowanie proflu
programowego placówek
kulturalnych.
3) Organizowanie różnorodnych,
bezdochodowych imprez
kulturalnych.
4) Działalność reklamowowydawnicza służąca
upowszechnieniu wiedzy o gminie
i mieście Obrzycko.
5) Kształtowanie współczesnego
oblicza kulturowego gminy i
miasta Obrzycko.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Tomasz Wachnik

Status
OPP

Marek Człapa
Janusz Stróżyk
Mariusz Stachowiak

Jakub Monterial
Magdalena Górecka
Elżbieta Wiśniewska
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Lp

Nr
ewidencyjny

10 12

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Szamotulski Rynek
Szamotuły
ul. Polna 41
Rynek
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

Cele Stowarzyszenia to:
669370927
1. aktywny udział we wszelkich
możliwych pracach związanych z
rewitalizacją Rynku w
Szamotułach, a także jego
aktywizacją i uatrakcyjnieniem.
2. współpraca z mieszkańćami,
samorządami, instytucjami i
innymi organizacjami w zakresie
rewitalizacji, aktywizacji oraz
ogólnie pojętego uatrakcyjnienia
Rynku w Szamotułach dla dobra
obywatelii, przedsiębiorców oraz
właścicieli nieruchomości.
3. reprezentowanie mieszkańców,
przedsiębiorców i właścicieli
nieruchomości związanych z
Rynkiem w Szamotułach, podczas
ciągłego procesu rewitalizacji
Rynku.
4. promowanie partycypacji
obywatelskiej, zwłaszcza w
sprawach dotyczących Rynku.
5. promowanie handlu, usług,
gastronomii i innych działalności
gospodarczych prowadzonych
przez Szamotulan w obrebie
Rynku.
6. propagowanie, organizacja,
współorganizacja oraz wspieranie
wydarzeń kulturalnych
organizowanych na Rynku w
Szamotułach, a także tych
dotyczących Rynku, mając
jednocześnie na uwadze dobro i
prawa mieszkańców Rynku,
właściciel nieruchomości na
Rynku, a także przedsiębiorców
działających na Rynku w
Szamotułach.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Mateusz Wachowiak
Jan Frątczak

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

11 13

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Zespół "Boże Nutki"
Szamotuły
ul. Gąsawska 2 lok. 1
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia

Telefon

Cele Stowarzyszenia to:
790489991
1. Rozwój kutury muzycznej oraz 518565350
edukacji dzieci i młodziezy
również niepełnosprawnej.
2. Rozpowszechnianie muzyki
religijnej.
3. Integracja dzieci i młodzieży
przez muzykę.
4. Rozwijanie umiejętności gry na
instrumentach muzycznych.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Natalia Kudłacz

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

12 14

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie na rzecz
czystości ziemi
Zielonagóra
ul. Wiejska 31 lok. A
Obrzycko
64-520

Gmina
Obrzycko

Cele stowarzyszenia

Telefon

Celem Stowarzyszenia jest:
513080949
1. Ochrona środowiska
naturalnego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
2. Dbałość o przestrzeganie zasad
funckjonowania obszarów Nartura
2000.
3. Zachowanie i odtwarzanie
różnorodności środowiska
naturalnego oraz ochrona
konkretnych obiektów przyrody
ożywionej i nieożywionej.
4. Dbałość o zachowanie zdrowia
człowieka.
5. Informowanie społeczeństwa o
stanie i zagrożeniach środowiska
naturalnego.
6. Propagowanie
proekologicznych zachowań,
rozwiązań i technologii.
7. Inspirowanie i wspieranie
aktywności obywatelskiej w
dziedzinie ochrony środowiska.
8. Kształtowanie korzystnych dla
środowiska naturalnego postaw i
zachowań obywateli.
9. Upowszechnianie i ochrona
wolności, praw człowieka oraz
swobód obywatelskich.
10. Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych.
11. Upowszechnianie i ochrona
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój
demokracji oraz wspieranie
działań monitorujących i
edukacyjnych, w szczególności
podejmowanych przez członków
Stowarzyszenia i osoby z nimi

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krzysztof Juraszyk

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

współpracujące, na rzecz
zwiększenia przejrzystości i
uczciwości życia publicznego w ty:
a. działanie na rzecz swobodnego
dostępu do informacji publicznej;
b. działanie na rzecz efektywnego,
praworządnego, przejrzystego i
otwartego na kontrolę
obywatelską gospodarowania
majątkiem publicznym i
zarządzania środkami
publicznymi;
c. wspieranie merytoryczne osób i
organizacji w sprawowaniu
kontroli obywatelskiej;
d. podejmowanie działań na rzecz
propagowania etyki życia
publicznego i aktywności
służących przeciwdziałaniu
korupcji.
12. Upowszechnianie wiedzy na
teat prawa i podnoszenie
świadomości oraz kultury prawnej
społeczeństwa.
13. Reprezentacja obywateli przed
organami administracji publicznej,
władzami samorządowyi, a także
innymi instytucjami.
14. Współpraca z lokalnymi
organizacjami, stowarzyszeniami,
fundacjami i samorządami
terytorialnymi pracującyi na rzecz
rozwoju regionu.
15. Promowanie regionu,
loklanych tradycji i atrakcji
turystycznych.
16. Wspieranie inicjatyw
społecznych i gospodarczych wsi.
17. Promocja zdrowia, w tym
propagowanie zdrowego stylu
życia.
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

18. Podejmowanie działań na
rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
19. Polepszenie warunków
życiowych mieszkańców wsi.
20. Blokowanie inwestycji
mogących zagrozić atrakcyjności
regionu.
21. Ochrona zabytków,
dziedzictwa kulturowego i
środowiska naturalnego na terenie
całej Polski.
22. Prowadzenie, inspirowanie,
wspieranie i popularyzowanie
działań zmierzających do ochrony
zabytków, dziedzictwa
kulturowego i środowiska
naturalnego.
23. Promowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego i
rozwoju demokracji lokalnej,
wspieranie oraz rozwój
społeczności lokalnych.
24. Poprawa standardów
funkcjonowania samorządu
lokalnego przez promowanie iedei
jawności i przejrzystości w
działaniach organów administracji
samorządowej.
25. Propagowanie praktyk
konsultacji społecznych oraz
współpracy z administracją
samorządową w sprawach
istotnych dla mieszkańców.
26. Działania na rzecz ekologii i
ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, kulturowego oraz
zabytków.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 12 z 27

Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

13 15

"Zielone Radzyny"
Radzyny
ul. Leśna 29
Radzyny
64-530 Radzyny

Kaźmierz

14 16

Stowarzyszenie Aroniowa
Kępa
ul. Agrestowa 6
Kępa
64-500 Szamotuły

Szamotuły

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia

Telefon

Celem Stowarzyszenia jest:
608 212 335
a) ochrona środowiska,
511 028 875
b) działalność kulturalna,
c) wzmacnianie więzi miejscowej
ludności z mała ojczyzną,
pielęgnowanie jej tradycji,
d) działalność profilaktyczna
związana z patologiami
społecznymi,
e) poszerzanie grona miłośników i
sympatyków regionu,
f) poprawa walorów estetycznych i
krajobrazowych regionu oraz jego
promocja,
g) działalność na rzecz ochrony
zdrowia mieszkańców.
Cele Stowarzyszenia to:
1. Działania na rzecz budowy ze
środków budżetowych Miasta i
Gminy Szamotuły ul. Aroniowej w
Kępie oraz w kolejnych etapach
budowy pozostałych ulic na
Osiedlu Owocowym w Kępie- tj.
ulic: truskawkowej, Agrestowej,
Porzeczkowej i Poziomkowej
2. Tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy mieszkańcami i
instytucjami zewnętrznymi, w tym
szczególnie z urzędem Miasta i
Gminy Szamotuły i Starostwie,
Powiatowym w Szamotułach.
3. Rozwoju Osiedla Owocowego
w Kępie w zakresie infrastruktury i
pozyskiwanie środków
zewnętrznych na ten cel.
4. Integracji mieszkańców Osiedla
Owocowego oraz pozostałych ulic
zlokalizowanych w Kępie

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Anna Panert
Marek Miskiewicz
Krzysztof Szelerski
Karolin Kulon
Małgorzata Pacholska

Status
OPP

Marcin Fidler
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Lp

Nr
ewidencyjny

15 17

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Dusznickie Stowarzyszenie
Motocyklowe
Duszniki
ul. Jana Pawła II 8
Duszniki
64-550 Duszniki

Gmina
Duszniki

Cele stowarzyszenia

Telefon

Cele Stowarzyszenia to:
602536899
1. Propagowanie ruchu
motocyklowego, sportów
motocyklowych oraz szeroko
pojętej turystyki motocyklowej i
rekreacji
2. Pomoc członkom
stowarzyszenia poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych
oraz wspieranie działań na rzecz
likwidacji barier utrudniających
edukację i funkcjonowanie
uczniów i dorosłych
niepełnosprawnych
poszkodowanych wskutek
wypadków z udziałem
motocyklistów.
3. Wspomaganie działalności
charytatywnej poprzez udział w
imprezach oraz podejmowanie
inicjatyw w zakresie działalności
charytatywnej i dobroczynności.
4. Prowadzenie własnej
działalności charytatywnej w tym
organizacja imprez dla dzieci i
młodzieży w tym przewlekle
chorych, ze środowisk
zagrożonych patologią oraz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
5. Wspieranie ruchu na rzecz
ochrony zabytków
motoryzacyjnych, miejsc pamięci i
męczeństwa narodu polskiego.
6. Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
7. Edukacja i szkolenia w zakresie
bezpiecznego uprawiania sportu i
turystyki motocyklowej.
8. Rozwijanie wśród osób
uprawiających sport i turystykę na
motocyklach kultury jazdy i zasad

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krzysztof Wojciechowski
Stanisław Faberski
Ryszard Łowigus
Przemysław Mania
Łukasz Antoniewski

Status
OPP
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

ekologii
9. Działanie na rzecz podnoszenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego
10. Propagowanie i promowanie
wiedzy na temat motocykli oraz
sportu motocyklowego w Polsce
11. Nawiązywanie współpracy z
organizacjami pokrewnymi w kraju
i za granicą
12. Zapobieganie podziałom w
środowiskach motocyklowych
13. Podejmowanie działań
zmierzających do poprawy
wizerunku motocyklistów w
społeczeństwie oraz
poszanowania motocyklistów jako
uczestników ruchu drogowego.
14. Popularyzowanie wiedzy o
historii motoryzacji
15. Ochrona motocykli
zabytkowych, w tym prowadzenie,
uczestniczenie i udzielanie
pomocy w rekonstrukcji motocykli.
16. Szerzenie wiedzy i
umiejętności w zakresie ochrony
zdrowia.
17. Wspomaganie procesu
kształcenia, edukacji i
wypoczynku młodzieży
18. Wspieranie inicjatyw
naukowych, gospodarczych,
kulturalnych, sportowych,
turystycznych i społecznych
służących promowaniu
motocyklizmu.
19. Współdziałanie z władzami,
organami administracji
państwowej, samorządowej
funduszami, instytucjami
działającymi na rzecz dobra dzieci
i młodzieży.
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Nr
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

20. Prowadzenie działalności
promocyjnej i informacyjnej o
pracy Stowarzyszenia za
pośrednictwem dostępnych
mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem prasy lokalnej i
Internetu.
21. Organizowanie zjazdów
koleżeńskich, imprez kulturalnorozrywkowych, sportowych,
turystycznych i charytatywnych, a
także okolicznościowych spotkań
towarzyskich.
22. Promocja gminy Duszniki i
Powiatu Szamotulskiego.
23. Rozwijanie aktywności
społeczności lokalnej.
16 18

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Stowarzyszenie "Niebezpieczna Szamotuły
Inwestycja"
Szamotuły
ul. 3 Maja 9A lok. 3
Szamotuły
64-500 Szamotuły

1. Zachowanie środowiska
669596257
naturalnego w stanie
nienaruszonym na działkach
ewidencyjnych o numerach
3103/2 i 3104/2 położonych w
Szamotułach.
2. Ochrona gatunków roślin i
zwierząt występujących na
działakch ewidencyjnych o
numerach 3103/2 i 3104/2
położonych w Szamotułach.
3. Uzyskanie ostatecznej decyzji,
wyłączającej spod zabudowy
stacją benzynową/myjną działek
ewidencyjnych o numerach
3103/2 i 3104/2 w Szamotułach.
4. Dbałość o zachowanie zdrowia
człowieka.
5. Upowszechnianie i ochrona
wolności, praw człowieka oraz
swobód obywatelskich.

Mirosława Poradzisz
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Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Coachingu
Kaźmierz
ul. Mickiewicza 4
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Gmina
Kaźmierz

Cele stowarzyszenia

Telefon

1. Propagowanie idei coachingu, 691644304
mentoringu i treningu
kompetencyjnego wśród różnych
grup społecznych i środowisk
branżowych,
2. Tworzenie i utrzymywanie
najwyższych standardów zawodu
coacha, mentora i trenera
zarówno wśród członków
Stowarzyszenia, jak też w całym
otoczeniu społecznym oraz
komercyjnym,
3. Ciągłe doskonalenie poziomu
umiejętności, efektywności i etyki
zawodowej członków
Stowarzyszenia
4. Tworzenie możliwości
współpracy pomiędzy swoimi
członkami w celu dostarczania
klientom rozwiązań i usługo o
najwyższej jakości,
5. Wzajemna wymiana
doświadczeń między członkami
Stowarzyszenia poprzez
organizowanie szkoleń, spotkań,
paneli dyskusyjnych, wewnętrznej
biblioteki i elektronicznej platformy
wymiany informacji edukacyjnych,
6. Przyczynianie się do sukcesu
swoich członków,
7. Udzielanie członkom
Stowarzyszenia konsultacji wew.
W przypadku zaistnienia trudnych
i złożonych sytuacji zawodowych
8. Wspieranie ludzi w realizowani
u się w rolach społecznych,
zawodowych i osobistych wg
współczesnych oczekiwań,
9. Propagowanie edukacji oraz
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Monika Kawczyńska

Status
OPP
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ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

10. Zwiększanie świadomości
otoczenia społecznego w zakresie
celowości i efektywności
korzystania z usług
coachingowych, mentoringowych i
szkoleniowych
11. Gromadzenie i opracowywanie
wydawnictw dotyczących
problematyki coachingu ,
mentoringu i treningu
kompetencyjnego
12. Organizowanie spotkań,
konferencji, sympozjów,
wykładów, paneli dyskusyjnych,
warsztatów, szkoleń, treningów
kompetencyjnych oraz imprez
integracyjnych, służących zarówno
integrowaniu środowiska
zawodowego coachów, mentorów
i trenerów, a także podnoszeniu
ich kompetencji zawodowych
13. Współpraca z instytucjami
naukowo-badawczymi
działającymi w obszarze
coachingu, mentoringu,
psychoedukacji i trenerstwa dla
dalszego rozwoju Stowarzyszenia
i jego członków
14. Lobbing na rzecz
prawodawstwa w zakresie
unifikacji standardów pracy
coacha
15. Reprezentowanie interesów
Stowarzyszenia wobec innych
organizacji
16. Wyodrębnienie programów
certyfikujących poziom
kompetencji; rozwijanie
kompetencji zawodowych
wszystkich zainteresowanych
coachów, mentorów i trenerów
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

poprzez uzyskiwanie
wewnętrznych certyfikatów
potwierdzających wysoką jakość
oferowanych usług rozwojowych
18 20

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Stowarzyszenie PASIKONIK
Sarbia
Sarbia 5
64-553 Grzebienisko

Duszniki Wlkp.

Celem Stowarzyszenia jest
791365395
działalność z zakresu:
1) Ekologii oraz ochrony zwierząt,
dziedzictwa przyrodniczego i
krajobrazowego
2) Poprawy poziomu jakości życia
społeczności lokalnych
3) Krajoznawstwa oraz rekreacji
4) Popularyzacji kultury i sztuki,
ochrony dóbr kultury, dziedzictwa
kulturowego, historii i tradycji
5) Upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
6) Edukacji i wychowania oraz
rozwoju osobistego
7) Upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich
8) Promocji i popierania inicjatyw
wspomagających rozwój
demokracji i aktywności
obywatelskiej
9) Promocji i wspierania integracji
międzypokoleniowej, europejskiej,
wolontariatu oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
10) Ochrony ładu przestrzennego

Magdalena Hojak - Pałęza
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie ŁĄCZYMY CONNECTING YOUNG
PEOPLE
Zielonagóra
ul. Stobnicko 9
Zielonagóra
64-520 Obrzycko

Gmina
Obrzycko

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest
działalność z zakresu:
1.Nauki, edukacji, oświaty i
wychowania dzieci i młodzieży;
2.Krajoznastwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży;
3.Edukacji ze szczególnym
uwzględnieniem ekologii, techniki,
rolnictwa, zastosowania energii
odnawialnej;
4.Edukacji związanej z ochroną
zdrowia i życia w warunkach
przedsiębiorstwa produkcyjnego,
gospodarstw rolnych z
uwzględnieniem zagrożenia
pożarowego, hałasu, zapylenia;
5.Edukacji w zakresie
przedsiębiorczości "zdrowego
życia oraz zrównoważonego
rozwoju człowieka";
6.Kultury, sztuki, ocho9rny dóbr
kultury i tradycji;
7.Upowszechcnianiania kultury
fizycznej i sportu;
8.Ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
9.Upowszechcniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
promocji i popierania inicjatyw
wspomagających rozwój
demokracji;
10.Upowszechniania i ochrony
praw konsumentów;
11.Promocji i popierania integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
12.Wspomagania rozwoju
gospodarczego, w tym rozwoju
przedsiębiorczości;
13.Wspomagania rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krzysztof Hadryś

Status
OPP

strona 20 z 27

Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

20 22

Przyroda i Środowisko Ziemi
Szamotulskiej
Gaj Mały
Gaj Mały 61
64-520 Obrzycko

Obrzycko

21 23

IKRON
Lubosina
Lubosina 19
62-045 Pniewy

Pniewy

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia

Telefon

1. Promowanie walorów
608295052
przyrodniczych powiatu
szamotulskiego.
2. Społeczne opiniowanie
inwestycji mających wpływ na
przyrodę, środowisko i zdrowie
mieszkańców powiatu
szamotulskiego.
3. Edukacja mieszkańców w
zakresie ochrony przyrody i
środowiska.
4. Popieranie działań władz
lokalnych, mających na celu
poprawę warunków
gospodarczych i ekonomicznych
naszej Gminy, pod warunkiem
działania zgodnie z
obowiązującym prawem,
przeprowadzanych w sposób
racjonalny i przemyślany,
mających na względzie przede
wszystkim dobro i ochrone
przyrody i środowiska, a także
zdrowia mieszkańców.
5. Upowszechnianie i ochrona
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
promocji i popierania inicjatyw
wspomagających rozwój
demokracji.
Celem stowarzyszenia jest
609858938
reprezentowanie mieszkańców
Lubosiny:
a) ekologia
b) ochrona środowiska
c) sprawa budowy fermy norek na
naszym terenie

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Paweł Rutkowski
Grażyna Beata Pietrzak
Irmina MaciejewskaRutkowska

Status
OPP

Magdalena Nowak
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Gmina

22 24

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kaźmierz
ul. Nowowiejska 15
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

23 25

"NASZA WIEŚ" Stowarzyszenie Ostroróg
Pokrzywdzonych przez rolniczą
spółdzielnię - RKS im. Tadeusza
Kościuszki w Bobulczynie
Bielejewo
ul. Bielejewo 7 lok. 1
Bielejewo
64-560 Ostroróg

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Kaźmierz

Cele stowarzyszenia

Telefon

1) stymulowanie rozwoju
612918072
osobowego oraz sprawności
intelektualnej i fizycznej osób w
dojrzałym wieku
2) poszerzanie wiedzy i
umiejętności słuchaczy
3) aktywizacja społeczna osób
chętnych do uczestnictwa w
pracach Uniwersytetu
4) organizowanie wolnego czasu
seniorom
5) upowszechnianie polityki
gerontologicznej.
Celem Stowarzyszenia jest:
723805223
a. Ochrona konstytucyjnych praw
obywatelskich w szczególności
związanych z art 45.1. tj.
sprawiedliwego rozpatrzania
sprawy przez bezstronny sąd.
b. Kształtowanie opinii i ocen na
temat sprawiedliwości i
przestrzegania prawa.
c. Przywrócenie właściwego
znaczenia zdeprecjonowanym
wartościom podstawowym
związanym z pojeciem
sprawiedliwości i sądownictwa do
rangi naleznej oraz niezbędnej w
demokratycznym państwie
prawnym.
d. Przeciwdziałanie wystepującym
zjawiskom patologii społecznej w
tym takze w szczególności w
organach ścigania i wymiaru
sprawiedliwosci.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Zdzisława Śmieszek

Status
OPP

Przemysław Olech
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Gmina

24 26

Stowarzyszenie Tenisowe
Gem-Set-Mecz
Szamotuły
ul. Kalinowa 3
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

25 27

SzamoTulimy
Szamotuły
ul. Wojska Polskiego 15 lok. 3
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
Cele Stowarzyszenia to:
1. szkolenie dzieci i młodzieży w
zakresie tenisa ziemnego
2. propagowanie zdrowego stylu
życia, zasad fair play,
współzawodnictwa opartego na
wynikach sportowych
3. doskonalenie techniki gry i
warunków do tego potrzebnych
4. integracja członków
Stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. popularyzowanie idei noszenia
dzieci w chustach i nosidłach
miękkich oraz idei Rodzicielstwa
Bliskości.
2. tworzenie platformy wymiany
doświadczeń i informacji dla
rodziców i instytucji
zainteresowanych ideą noszenia
dzieci
3. integracja rodziców wokół ich
p[otrzeb.

Telefon
730530801

509 992 001

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Maciej Tomaszewski
Dorota Kmiotek
Damian Kryg
Alina Jankowska- Brzóska
Joanna Tomaszewska
Elżbieta Rychlewska
Maciej Kęsy
Władysław Tomaszewski
Marek Olczyk
Piotr Przychodni

Status
OPP

Dorota Bączyk
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Gmina

26 28

EKO - Niewierz
Niewierz
ul. Parkowa 13
Niewierz
64-550 Duszniki

Duszniki

27 29

Piastowie Dróg Wielkopolskich
Przecław
ul. Długa 5
Przecław
64-514 Pamiątkowo

Szamotuły

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia

Telefon

Celem Stowarzyszenia jest
510257150
działalnośc w zakresie:
1. nauki, edukacji, oświaty i
wychowania
2. krajoznastwa, rekreacji oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży
3. popularyzacja kultury i sztuki
oraz ochrony dóbr kultury i tradycji
4. ekologii oraz ochrony zwierzat,
ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i krajobrazowego
5. upowszechniania i ochrony
wolnosci i praw człowieka oraz
swobód obywatleksich, a także
promocji i popierania inicjatyw
wspierających rozwój demokracji i
aktywności obywatelskiej
6. promocji i wpsierania
wolontariatu, integracji
międzypokoleniowej, europejskiej,
rozwijania kontaktów oraz
współpracy między
społecznościami
7. wspomaganie rozwoju
przedsiębiorczości
8. wpomaganie rozwoju wspólnot i
społeczności loklanych.
Cele stowarzyszenia:
604406138
1. Integracja motocyklistów
2. Ochrona dóbr kultury i tradycji
3. Rozwój wolontariatu
4. Rozwijanie kontaktow i
współpracy między
społeczeństwami.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Marian Kucharzewski

Status
OPP

Krzysztof Juś
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Gmina

28 30

Dusznickie Stowarzyszenie
Karpik
Duszniki
ul. Kolejowa 21c lok. 6
Duszniki
64-550 Duszniki

Duszniki

29 31

Zielony Niewierz
Niewierz
ul. Długa 2
Niewierz
64-550 Duszniki

Duszniki

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia

Telefon

Celem Stowarzyszenia jest:
607586294
1. propagowanie wędkarstwa i
etyki wędkarskiej
2. kształtowanie i dbałość o
środowisko naturalne
3. rozwijanie zainteresowań
środowiskiem naturalnym i
sportem wędkarskim wśród
młodzieży
4. ochrona łowisk oraz
pozyskiwanie nowych terenów
wędkarskich
5. współpraca z samorządami
oraz zakładami pracy w zakresie
popularyzacji sportu wędkarskiego
oraz rekreacji.
Cele stowarzyszenia:
1. ekologia iochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
2. dbałość o krajobraz i
dziedzictwo kulturowe
3. ochrona i promocja zdrowia, a
także dbałość o komfort życia
mieszkańców w regionie
4. wspieranie rolnictwa
zrównoważonego, w tym
ekologicznego, rodzinnego i
tradycyjnego
5. wspieranie małych, rodzinnych
przedsiębiorstw w celu
poprawienia przedsiębiorczości w
regionie działających zgodnie z
zasadami ekologii, poszanowania
komfortu życia mieszkańców i
integracji lokalnych społeczności.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krzysztof Madej
Rafał Madej
Patrycja Korpik
Damian Baran

Status
OPP

Hanna Galas
Magdalena Krajewska
Norbert Banaszyk

strona 25 z 27

Lp

Nr
ewidencyjny

30 32
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie "Znajome"
Radzyny
ul. Jagodowa 2
Radzyny
64-530 Kaźmierz

Gmina
Kaźmierz

Cele stowarzyszenia

Telefon

Cele stowarzyszenia to:
601 784 848
1) niwelowanie różnic i
zwiększanie szans w dostepie do
kultury i działań artystycznych
dorosłych i dzieci z miejscowości
oddalonych od dużych ośrodków
kulturalnych;
2) prowadzenie działań służących
integracji społecznej;
3) zachęcanie do rozwijania pasji
twórczych i umiejetności
artystycznych oraz kultywowanie
tradycji dawnego rzemiosła;
4) popularyzowanie działań
artystycznych i rękodzieóła wśród
dzieci i dorosłych, jako sposobu
na zwiększenie umiejętności
koncentracji, trening mózgu,
wyciszenie emocji i rozwinięcie
kreatywności.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Marta Zofia Tylenda Wodniczak

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

31 33

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dziennego Domu Seniora
„AURA”
Pniewy
ul. Wolności 1
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy

32 34

Stowarzyszenie Przecław Macierzankowa
Przecław
ul. Macierzankowa 11
Przecław
64-514 Przecław

Pamiątkowo

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Cele stowarzyszenia
Cele Stowarzyszenia to:
1) reprezentowanie praw osób
starszych i ich środowisk;
2) tworzenie pozytywnego
wizerunku seniorów;
3) włączenie osób starszych w
życie publiczno – społeczne
gminy;
4) pogłębianie więzi i integracji
między i wewnątrzpokoleniowej
seniorów
5) współdziałanie z organami
administracji państwowej,
samorządowej, instytucjami i
organizacjami pozarządowymi,
zwłaszcza w obszarze
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznym;
6) zaspakajanie potrzeb
kulturalnych, bytowych,
wypoczynku Seniorów oraz
organizowanie różnych form
spędzania czasu wolnego;
7) organizowanie warsztatów,
wykładów oraz różnych imprez i
spotkań;
8) upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i turystyki;
9) ponoszenie kosztów
administracyjnych związanych z
działalnością Stowarzyszenia.
Celem stowarzyszenia jest
prowadzenie działalności
zmierzającej do wykonania
nawierzchni na ul.
Macierzankowej w Przecławiu
przez firmę zewnętrzną na
podstawie podpisanej umowy.

Telefon
61 29 36 500

506303974

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Bronisława Drescher
Bolesław Ratajczak
Stefania Stachowiak
Mirosław Piechowiak
Zenon Stachowiak
Henryk Maciejewski
Janina Bronka

Status
OPP

Lidia Radna
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