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

Data: 21.09.2020
godz. 09:35:52

Zestawienie rejestru stowarzyszeń

Parametry zestawienia:
Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Lp

Nr
ewidencyjny

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

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

1 1

0000199753

TOWARZYSTWO KULTURY
ZIEMI SZAMOTULSKIEJ
Szamotuły
ul. Wroniecka 30
Szamotuły
64-500 Samotuły

Szamotuły

2 2

-

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI
POLSKO - WĘGIERSKIEJ
Szamotuły
ul. Dworcowa 43
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

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

Cele stowarzyszenia
Celem działalności Towarzystwa
jest:
a) inspirowanie i koordynacja
działalności ruchu społeczno kulturalnego w środowisku
szamotulskim,
b) ocena potrzeb i wyrażanie opinii
w imieniu aktywu społecznego w
zakresie życia kulturalno oświatowego wobec władz
samorządowych,
administracyjnych, instytucji i
organizacji społecznych,
c) popularyzowanie dziedzictwa
mysli postępowej, dorobku
kulturalnego i współczesnych
osiągnięć kultury Ziemi
Szamotulskiej,
d) poprzez współdziałanie z
innymi instytucjami ruchu
społeczno - kulturalnego podejmowanie ważniejszych
przedsięwzięć społeczno kulturalnych w mieście i gminie
Szamotuły,
e) pobudzanie inicjatywy
społecznej w organizowaniu życia
kulturalnego mieszkańców miasta
i gminy Szamotuły,
f) upowszechnianie wiedzy o
regionie szamotulskim oraz
popularyzowanie dorobku
kulturalnego naszego kraju.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność na rzecz integracji
różnych środowisk Polski i
Węgier.
2. Propagowanie kultury narodów
Polski i Węgier.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Jerzy Wachowiak
Marek Urbański
Magdalena NapierałaKroschel
Jolanta Gałkowska
Zygmunt Sługocki

Status
OPP

Tadeusz Trojanek
Nina Wiczyńska
Katarzyna Nowaczyńska
Maria Kurowska
Małgorzata Biskup
Barbara Białek
Maria Lasecka
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

3 3

0000041806

SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE KLUB
ABSTYNENTA "CZAS"
Szamotuły
ul. Franciszkańska 5
Szamotuły
64-500 Szamotuły

4 4

0000066664

STOWARZYSZENIE
Szamotuły
WYCHOWANKÓW
GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS.
PIOTRA SKARGI W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. Mickiewicza 9
Szamotuły
64-500 Szamotuły

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

Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzysznie jest:
1. propagowanie na zewnątrz
trzeźwości i zmiany obyczajów w
kierunku osiągnięcia abstynencji,
2. pełnienie roli środowiska
alternatywnego dla osób
uzależnionych od alkoholu,
dającego poczucie
bezpieczeństwa i możliwości
realizacji różnych potrzeb
życiowych,
3. pomoc w nawiązywaniu więzi
pomiędzy ludźmi uzależnionymi
od alkoholu w trakcie leczenia i
utrzymaniu abstynencji.
Celem Stowarzysznia jest:
1) utrzymywanie łączności
wychowanków z Liceum
Ogólnokształcącym w
Szamotułach oraz działalność na
rzecz dalszego rozwoju
macierzystej szkoły średniej oraz
Ziemi Szamotulskiej,
2) skupianie wychowanków dla
utrzymania i stałego pogłębiania
więzi koleżeńskiej,
3) udzielanie pomocy członkom
Stowarzyszenia oraz uczniom i
wychowankom szkoły,
4) prowadzenie działalności
edukacyjnej.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Zbigniew Jęczmyszek
Witold Bogusław Kluza
Aniela Maria Stachowiak
Danuta Grafka
Dorota Anna Brzóska

Status
OPP

Paweł Mordal
Andrzej Nowak
Barbara Kokoszanek
Jaromir Zieliński
Maria Szymańska
Małgorzata Trąbczyńska
Maria Jeżyńska
Damian Paweł Przewoźny
Joanna Lesicka
Beata Jankowiak
Stanisława
Spychała-Nowak
Anna Biedna
Katarzyna Walkowiak
Justyna Szaniawska-Budaj
Ewa Stanke
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

5 5

-

WOLNA GRUPA TWÓRCZA
SZAMOTUŁY - 90
Szamotuły
ul. Św. Stanisława 6 lok. /9
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

6 6

0000045627

ODDZIAŁ PTTK W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. Rynek 35
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

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

Cele stowarzyszenia
Celem "WOLNEJ GRUPY
TWÓRCZEJ SZAMOTUŁY - 90"
jest inspiracja uzdolnionych i
chcących działać twórczo
obywateli miasta i gminy
Szamotuły we wszelkich
dziedzinach związanych z szeroko
pojętą twórczością kulturalną
(literatura, plastyka, muzyka,
taniec, teatr, film, fotografia,
folklor, itp.).
Oddział realizuje cele PTTK
określone w art. 7 i 8 statutu
PTTK przy pomocy środków
określonych w art. 9 statut PTTK.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Piotr Mikołajczak
Wiesław Zieleśkiewicz
Marian Orlik
Waldemar Łój
Wiesław Vowie

Status
OPP

Paweł Mordal
Damian Paweł Przewoźny
Przemysław Kacprzak
Magdalena Skiba
Mateusz Duda
Łukasz Radziwoniuk
Jakub Sochacki
Maria Papis
Lucyna Węglarz
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Lp

Nr
ewidencyjny
7 7

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

Numer KRS
-

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE BYŁYCH
WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH
HITLEROWSKICH OBOZÓW
KONCENTRACYJNYCH I
WIĘZIEŃ W BRODZISZEWIE
Brodziszewo
ul. Brodziszewo
Brodziszewo
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celem Towarzystwa jest:
1) niesienie pomocy byłym
więźniom politycznym
hitlerowskich obozów
koncentracyjnych i więzień,
2) pomoc członkom w nawiązaniu
indywidualnych więzi
przyjacielskich z
przedstawicielami innych
narodów,
3) organizowanie różnych form
pomocy materialnej i finansowej,
służenie pomocą koleżeńską w
życiowych potrzebach jak również
inicjowanie okresowych lub
stałych form pomocy medycznej,
pielęgniarskiej, farmaceutycznej
itp.
4) prowadzenie działalności
towarzyskiej i kulturalnej wśród
członków i młodzieży,
5) szerzenie w społeczeństwie
prawdy o hitlerowskich obozach
koncentracyjnych i więzieniach,
6) udzielanie pomocy w ubieganiu
się członków Stowarzyszenia o
uprawnienia kombatanckie. Cel
ten będzie realizowany w oparciu
o stosowne przepisy prawa,
zwłaszcza ustawę z dnia
24.01.1991 r. (Dz. U. 17/91 poz.
75) o kombatantach oraz
niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Eugeniusz Byliński
Barbara Konieczna
Halina Konitz
Janina Jarosz

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

8 8

0000074876

SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE EUROPA
BEZ GRANIC
Szamotuły
ul. Ostrorogska 6
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

9 9

-

STOWARZYSZENIE
TELEWIDZÓW
Szamotuły
ul. Gąsawska 5b lok. /20
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

0000061868

STOWARZYSZENIE
SPOŁECZNE NA RZECZ
DZIECI I MŁODZIEŻY
SPECJALNEJ TROSKI W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. Hugona Kołłątaja 1
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

10 10

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

Cele stowarzyszenia
Celem działania Stowarzyszenia
jest szeroko pojęta współpraca z
zaprzyjaźnionymi z Szamotułami
gminami zagranicznymi.
Współpraca ta polegać będzie
przede wszystkim na:
1. Umożliwieniu osobistych
kontaktów członkom
Stowarzyszenia z mieszkańcami
zaprzyjaźnionych gmin.
2. Wymianie doświadczeń w
dziedzinie rolnictwa i ekologii,
kultury i edukacji, zdrowia i opieki
społecznej, sportu i rekreacji oraz
innych.
3. Popularyzowaniu wiedzy o
Polsce, regionie szamotulskim i
krajach zaprzyjaźnionych oraz
tradycjach i kulturze.
Celem Stowarzyszenia
Telewidzów jest organizowanie
odbiorców publicznej telewizji i
radia, aby pomóc w
egzekwowaniu należnych im praw
odnośnie programów
emitowanych za publiczne
pieniądze.
Celem Stowarzyszenia jest
wszechstronna pomoc dzieciom i
młodzieży niepełnosprawnej w
zakresie:
a) rehabilitacji
b) opieki
c) adaptacji społecznej
d) kultury
e) sportu

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Grzegorz Reszelski
Krystyna Just
Iwona Naglik
Danuta Sucharska
Hanna Kańkowska
Krystyna Kotecka
Maria Jerzyńska
Krzysztof Balcerowiak

Status
OPP

brak danych

Barbara Prętka
Agnieszka Reformat
Agata Bulewicz
Agnieszka Zając
Wiesława Szymkowiak
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

11 11

0000103052

12 12

0000060776

13 13

-

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

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE
WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
Szamotuły
ul. Dworcowa 32
Szamotuły
64-500 Szamotuły
KURKOWE BRACTWO
STRZELECKIE W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. Wroniecka 30
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina

Cele stowarzyszenia

Szamotuły

Celem Stowarzyszenia jest
reprezentowanie interesów i
obrona praw właścicieli
nieruchomości przez wspólne i
solidarne działania członków w
każdym prawie w dostępny
sposób.

Szamotuły

Celem Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Szamotułach jest:
1. Pielęgnowanie uczucia
szacunku względem
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Szerzenie ducha państwowego
oraz obywatelskiego wśród
członków.
3. Udzielanie wzajemnej pomocy i
utrzymywanie życia
towarzyskiego.
4. Podtrzymywanie wiekowej
tradycji Kurkowych Bractw
Strzeleckich.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność na rzecz
dynamicznego rozwoju
społecznego, gospodarczego i
kulturalnego Miast i Gmin Ziemi
Szamotulskiej.
2. Działalność na rzecz integracji
Szamotulan w kraju i za granicą.
3. Promowanie Miast i Gmin Ziemi
Szamotulskiej w kraju i za granicą.

STOWARZYSZENIE
Szamotuły
SPOŁECZNE NA RZECZ ZIEMI
SZAMOTULSKIEJ
Szamotuły
ul. Świdlińska 1
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Paweł Gunther - Koerpel
Maciej Trąbczyński
Tadeusz Słomiński
Dariusz Nowaczyński
Halina Buchwald

Status
OPP

Marcin Just
Robert Piechota
Agata Araszkiewicz
Mateusz Michalak
Anna Piechota
Anna Monika
Niechciałkowska
Henryk Więckowski

Dariusz Nawrowski
Magdalena Król
Tadeusz Trojanek
Krystyna Piotrowska
Antoni Kierończyk
Tadeusz Błaszyk
Bogdan Zieliński
Janusz Komisaruk
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

14 14

wniosek do
KRS

STOWARZYSZENIE DZIECI
WRONIECKICH CEL 1939
WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
HITLERYZMU
Szamotuły
ul. Przelot 11
Szamotuły
64-500 Szamotuły

15 15

-

16 16

-

STOWARZYSZENIE NASZ
Szamotuły
REGION SZAMOTUŁY
Szamotuły
ul. Poznańska 14
Szamotuły
64-500 Szamotuły
STOWARZYSZENIE KUPCÓW Szamotuły
SZAMOTULSKICH
Szamotuły
ul. Rynek 21
Szamotuły
64-500 Szamotuły

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

Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzysznie jest:
1. Udzielanie pomocy w ubieganiu
się członków Stowarzyszenia o
uprawnienia kombatanckie.
Cel ten będzie realizowany w
oparciu o stosowne przepisy
prawa, zwłaszcza o ustawę z dnia
24.01.1991 r, (Dz. U. 17/91 poz.
75), o kombatantach, oraz
niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego.
2. Niesienie pomocy członkom
Stowarzyszenia - więźniom
politycznym obozów.
3. Pomoc członkom
Stowarzyszenia w nawiązywaniu
indywidualnych Więzi
towarzyskich i przyjacielskich.
4. zerzenie w społeczeństwie
prawdy o hitlerowskich obozach
zagłady i więzieniach politycznych.
Celem Stowarzyszenia są
działania na rzecz integracji
społeczeństwa wokół idei
samorządności lokalnej i rozwoju
regionu szamotulskiego.
Celem Stowarzyszenia są
działania na rzecz integracji
środowiska kupieckiego wokół idei
rozwoju regionu szamotulskiego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Łucja Zielke

Status
OPP

brak danych

Zbigniew Kurczewski
Tadeusz Skąpski
Jerzy Mazur
Roman Białek
Witold Strycharz
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

17 17

-

STOWARZYSZENIE OSTOJA Z Szamotuły
PRZECŁAWIA
Przecław
ul. Przecław 75
Przecław
64-500 Szamotuły

18 19

0000137854

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ CHÓRU
"VIVACE"
Pamiątkowo
ul. Szkolna 13
Pamiątkowo
64-514 Pamiątkowo

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

Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest dobrowolnym,
samorządowym, trwałym
zrzeszeniem mającym na celu
rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających pomocy matkom z
dziećmi i osobom
niepełnosprawnym, wytwarzanie
atmosfery zaufania i szacunku do
osób potrzebujących,
upowszechnienie powinności
człowieka, a także przyczynienie
się do realizacji oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób
fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmą
takie działania.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym
zrzeszeniem mającym na celu
rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozwojowi i
popularyzacji chóru "Vivace" Pamiątkowo, a także wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób
fizycznych i prawnych, które
podejmuja takie działania.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Hanna Andrzejewska
Jolanta Pilch
Marianna Musielak
Teresa Wzorek
Bogumiła Sadek

Status
OPP

Alina Jankowska
Mirosława Nowak
Urszula Grzęda
Beata Lamcha
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

19 20

0000123290

"ROTARY KLUB" SZAMOTUŁY Szamotuły
Szamotuły
ul. 3 Maja 12
Szamotuły
64-500 Szamotuły

20 21

0000145562

SZAMOTULSKIE NIEZALEŻNE Szamotuły
STOWARZYSZENIE DLA
PRZYSZŁOŚCI
Szamotuły
ul. Poznańska 11
Szamotuły
64-500 Szamotuły

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

Cele stowarzyszenia
Stowarzyszenie ma na celu:
1) niesienie pomocy ludziom w
życiu codziennym,
2) szerzenie przyjaźni, jako okazji
do tego, by okazać się
użytecznym dla innych ludzi,
3) rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających budowaniu
zrozumienia dla wszystkich
narodów,
4) szerzenie pokoju wśród ludzi,
5) wytwarzanie atmosfery
zaufania i wzajemnego szacunku
między ludźmi,
6) wspieranie organizacyjne i
rzeczowe osób fizycznych i
jednostek organizacyjnych na
podstawie ogólnie obowiązujących
przepisów prawa.
Podstawowym celem
Stowarzyszenia jest aktywizacja i
integracja mieszkańców Miasta,
Gminy i Powiatu, instytucji i
organizacji oraz władz
samorządowych dla działań
zmierzających do intensyfikacji
rozwoju społeczno gospodarczego, podnoszenia
jakości życia mieszkańców i
poszerzania wiedzy na temat Unii
Europejskiej oraz państw
zaprzyjaźnionych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Andrzej Józef Nowak
Piotr Bronisław Hoffmann
Andrzej Józef Nowak
Mieczysław Złomaniec
Włodzimierz Kierończyk
Roman Idziak

Status
OPP



Bogusław Jądrzyk
Robert Kasprzak
Aleksandra Kupczyk
Eugeniusz Kaczmarek
Miłosz Kiełczewski
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Lp

Nr
ewidencyjny

21 22

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

Numer KRS
0000158197

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE
CHARYTATYWNE "POMOC"
Szamotuły
ul. Lipowa 6 lok. 1
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Podstawowymi celami
Stowarzyszenia są:
1. działalność dobroczynna,
organizowanie pomocy i wszelkich
działań skierowanych na
indywidulany rozwój osoby w
ciagu całego życia, obejmująca w
szczególności:
a) promowanie i rozwijanie metod
zapobiegających zaburzeniom,
zahamowaniom, regresowi i
destrukcji osoby na płaszczyźnie
funkcjonowania społecznego i
prawnego,
b) działania mające na celu
poprawę warunków materialnych,
c) wspieranie działań
zmierzających do rozwoju
intelektualnego, kulturalnego i
społecznego,
d) popularyzację celów
Stowarzyszenia wśród lokalnego
społeczeństwa i władz
samorządowych,
e) działania skierowane przeciwko
patologiom w lokalnym
srodowisku (narkomania, agresja,
przemoc) oraz wspomaganie
działań prewencyjnych.
2. opieka nad chorymi,
3. wspieranie działalności
oświatowej, dobroczynnej,
kulturalnej w zakresie pomocy
społecznej.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Paweł Łączkowski
Agnieszka Halina
Krygier-Łączkowska
Adam Foremski
Zuzanna
Trąbczyńska-Sroka
Małgorzata Duda

Status
OPP
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Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

22 23

0000200102

STOWARZYSZENIE
AMAZONEK "HALSZKA"
Szamotuły
ul. Franciszkańska 5
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

23 25

0000171060

STOWARZYSZENIE
REGIONALNE "WSPÓLNE
DOBRO"
Szamotuły
ul. Wroniecka 39a
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

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

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia poprzez
grupę samopomocową jest:
1. Szeroko pojęta rehabilitacja
fizyczna, psychiczna i społeczna
kobiet po zabiegu mastektomii.
2. Stowarzyszenie prowadzi
działalność statutową na rzecz
ogółu społeczeństwa, w tym
szczególnie na rzecz kobiet
dotkniętych chorobami
nowotworowymi.
3. Działanie na rzecz tworzenia
jak najkorzystniejszych warunków
do pełnego, fizycznego i
osobowego rozwoju ludzi
niepełnosprawnych oraz
aktywnego i godnego
uczestnictwa ich w życiu
społecznym, a także pomoc ich
rodzinom.
4. Propaowanie w społeczeństwie
problemów życiowych i potrzeb
ludzi chorych, niepełnosprawnych.
Podejmowanie działań w celu ich
społecznej integracji, rehabilitacji,
ochrony zdrowia, szeroko pojetej
aktywności społecznej i
zawodowej.
Celem Stowarzyszenia jest
działanie na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców miast,
gmin, powiatu i regionu poprzez
pomoc w rozwiązywaniu
problemów społecznych,
socjalnych i środowiskowych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Monika Zberus
Aurelia Nowak
Kazimiera Begier
Wiesława Wilińska
Alina Janke
Małgorzata Gidaszewska

Status
OPP



Bogdan Maćkowiak
Tadeusz Szymański
Wiesław Sierszulski
Iwona Majewska
Tadeusz Błaszyk
Kazimiera Gierczyk
Teresa Pazderska
Urszula Kulig - Paralusz
Anna Zalewska - Powalisz
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Nr
ewidencyjny

24 26

Numer KRS
0000324244

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ CHÓRU
CANTABILE
Szamotuły
ul. Wroniecka 30
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Zasadniczym celem
Stowarzyszenia jest w
szczególności:
1. Działalność związana z kulturą i
rozrywką.
2. Wystawianie przedstawień
artystycznych.
3. Wspomaganie przedstawień
artystycznych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Marek Stanisław Białkowski
Maria Jolanta Chmiel
Anna Barbara Pałubicka
Dobrochna Pietraszewska
Tomasz Czyż

Z zasadniczego celu wynikają
następujące zadania
Stowarzyszenia:
1. Tworzenie i upowszechnianie
kultury muzycznej na terenie
miasta i gminy Szamotuły,
obszarze Polski oraz poza jej
granicami.
2. Popularyzowanie twórczości
muzycznej w Polsce i za granicą.
3. Współpraca ze społecznym
ruchem kulturalnym, z
amatorskimi zespołami wokalnymi
i instrumentalnymi.
4. Podejmowanie innych form
działalności artystycznej mającej
na celu tworzenie i
upowszechnianie kultury
muzycznej.
5. Organizacja przedsięwzięc
koncertowych na terenie kraju i za
granicą.
6. Społeczne i religijno wychowawcze działania dla
umuzykalniania młodzieży i całego
społeczeństwa.
7. Kształtowanie i umacnianie
religijno - patriotycznych i
obywatelskich postaw swoich
członków.
8. Kształtowanie postaw czynnego
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

zaangażowania na rzecz ludzi
będących w potrzebie oraz troska
o rozwój osobowy członków
Stowarzyszenia i adresatów jego
działalności w oparciu o
uniwersalne wartości
humanistyczne.
9. Poznawanie dorobku kultury
narodowej i twórcze
zaangażowanie w rozwój życia
kulturalnego oraz promocja
kultury, także poza granicami RP.
10. Promocja wartościowych
wzorców osobowych i
kształtowanie dojrzałych postaw
moralnych, społecznych i
patriotycznych.
11. Otwarcie na współpracę
międzynarodową oraz
poszukiwanie wspólnych wartości
europejskich i współpraca z
zagranicznymi organizacjami i
ruchami o podobnych celach.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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25 27

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

Numer KRS
0000351562

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
SAMORZĄDOWE FORUM
OBYWATELSKIE
Baborówko
ul. Szkolna 10
Baborówko
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1) aktywizacja lokalnych grup
społecznych i zawodowych,
mieszkańców powiatu
szamotulskiego do aktywnosci w
życiu społecznym, kulturalnym,
oświatowym, gospodarczym,
2) kształtowanie i
popularyzowanie postaw
aktywności obywatelskiej i
społecznej w celu budowy
społeczeństwa obywatelskiego,
3) kształtowanie i
popularyzowanie idei wolontariatu
podejmowania działań na rzecz
poprawy jakości życia i dobra
drugiego człowieka,
4) działanie na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców
powiatu szamotulskiego poprzez
pomoc w rozwiązywaniu
problemów społecznych,
socjalnych i środowiskowych, a
także wspieranie orgamizacji i
instytucji działających na terenie
powiatu szamotulskiego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Jerzy Najderek
Anna Jadwiga Rudy
Lech Sowińdki
Bernadeta Markiewicz
Sławomir Kozak

Status
OPP
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Gmina

Cele stowarzyszenia

26 28

0000099475

KURKOWE BRACTWO
STRZELECKIE W PNIEWACH
Pniewy
ul. Wroniecka 14
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy

Celami Bractwa są:
1) pielęgnowanie świadomości i
poczucia obowiązków
państwowych, obywatelskich i
patriotycznych względem
Rzeczpospolitej Polskiej;
2) działanie na rzecz zwiększenia
obronności Rzeczpospolitej
Polskiej;
3) pielęgnowanie pamięci
historycznej oraz tradycji
Kurkowych Bractw Strzeleckich;
4) Szerzenie idei Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w celu
umacniania w społeczności
lokalnej braterstwa i przyjaźni;
5) utrwalanie w społeczeństwie
umiejętności ważnych z punktu
widzenia zdolności obronnych
państwa;
6) prowadzenie działalności
kulturalnej i oświatowej oraz
sportowej i turystycznej;
7) działalność charytatywna;
8) działalność na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i lokalnej
społeczności.

27 29

KRS - 2003
umorzone

TOWARZYSTWO
WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ W
PNIEWACH
Pniewy
ul. Jeziorna 17
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy

Podstawowym celem
Towarzystwa jest rozwój i
umacnianie przyjaźni
międzynarodowej pomiędzy gminą
Pniewy w Rzeczypospolitej
Polskiej a innymi gminami
zagranicznymi lub
stowarzyszeniami o podobnym
charakterze działającymi w tych
gminach.

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

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Michał Stanisław Chojara
Marcin Antoni Idziak
Michał Tadeusz Piechocki
Bogdan Roszak
Michałowski Henryk
Edwin Krzyżagórski
Stefan Skwarczyński
Janusz Piszczała
Roman Judek

Status
OPP

Tadeusz Wiśniewski
Wojciech Rabski
Wojciech Zaporowski
Zenon Walkiewicz
Henryka Nagadowska
Janina Szubczyńska
Jan Porwich
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

28 30

-

STOWARZYSZENIE
ABSTYNENTÓW "SOKÓŁ" W
PNIEWACH
Pniewy
ul. Konińska 9
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy

29 31

0000160502

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"NADZIEJA"
Pniewy
ul. Strzelecka 11a
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy

30 32

-

STOWARZYSZENIE
Pniewy
WYCHOWANKÓW I
PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM
I LICEUM W PNIEWACH
Pniewy
ul. Św. Ducha 11
Pniewy
62-045 Pniewy

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

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia
Abstynentów Sokół jest:
1. Uznanie życia wszystkich ludzi
w trzeźwości za niezbędny
warunek moralnego i
materialnego dobra całej
ludzkości.
2. Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów patologii społecznej
wynikającej z nadużywania
alkoholu i innych środów
zmieniających nastrój człowieka.
Celem działadziałalności
statutowej Stowarzyszenia jest:
- uzielanie pomocy i wsparcia
finansowego oraz rzeczowego
dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej
- udzielanie pomocy i wsparcia
finansowego oraz rzeczowego
osobom niepełnosprawnym oraz
ich rodzinom
- upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród osób
niepełnosprawnych
celem Stowarzyszenia jest:
1. Utrzymanie łączności
wychowanków i pracowników z
Liceum Ogólnokształcącym w
Pniewach oraz działalność nz
rzecz dalszego rozwoju
macierzystej szkoły średniej.
2. Skupianie wychowanków i
pracowników dla utrzymania i
stałego pogłębiania więzi
koleżeńskich.
3. Udzielanie pomocy członkom
Stowarzyszenia oraz uczniom,
wychowankom i pracownikom
szkoły.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Zenon Puk
Maria Pawłowska
Lidia Antkowiak
Henryk Huzar
Piotr Kończak

Krystyna Zgrajek
Domicela Wesołek
Lidia Bartkowiak
Zuzek Iwona
Janusz Kowalka

Status
OPP



brak danych
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31 33

0000078877

32 34

0000077505

33 35

0000219872

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

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

PNIEWSKIE TOWARZYSTWO Pniewy
EDUKACYJNE
Pniewy
ul. Św. Ducha 10
Pniewy
62-045 Pniewy
STOWARZYSZENIE KUPCÓW Pniewy
PNIEWSKICH
Pniewy
ul. Rynek 12
Pniewy
62-045 Pniewy

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ RODZINY I OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"POMOCNA DŁOŃ" W
PNIEWACH
Pniewy
ul. Powstańców Wlkp. 5 lok. 1
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest
wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży
ze środowisk wiejskich, rodzin
patologicznych i niezamożnych.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) dbałość o interesy kupców
członków Stowarzyszenia,
2) ochrona praw kupieckich,
3) kształtowanie opinii i ocen o
handlu na terenie działania
Stowarzyszenia,
4) upowszechnianie wiedzy o
kulturze kupieckiej,
5) popularyzacja zasad etyki
kupieckiej,
6) prowadzenie szkoleń,
7) udzielanie pomocy wzajemnej,
8) prowadzenie poradnictwa w
zakresie: prawa, podatków,
marketingu i reklamy.
1. Celem jest dobrowolne i
bezinteresowne niesienie
różnorodnych form pomocy
rodzinom w tym dzieciom i
osobom niepełnosprawnym, które
z różnych przyczyn nie są zdolne
do samodzielnego rozwiązywania
swych problemów życiowych.
2. Celem jest też kształtowanie
postaw społecznych sprzyjających
bezpośredniemu uczestnictwu w
działaniu na rzecz osób
potrzebujących pomocy.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
brak danych

Status
OPP

Wiesław Kaczmarek
Marian Lisek
Edyta Niedźwiedź
Estera Czapracka
Stefan Dudziak
Katarzyna Matuszak
Katarzyna Chojnacka

Danuta Strojwąs
Bożena Bajer
Beata Jóźwiak
Regina
Błaszczyk-Kaczmarek
Józef Jankowski
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Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS
0000248619

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
KOŁO ŚPIEWACKIE "LIRA" W
PNIEWACH
Pniewy
ul. Kapłańska 2
Pniewy
62-045 Pniewy

Gmina
Pniewy

Cele stowarzyszenia
Celem Koła jest:
1. Twórcze i społeczno wychowawcze działanie w
krzewieniu pieśni chóralnej, w tym
szczególnie pieśni polskiej.
2. Kształtowanie patriotycznych i
obywatelskich postaw swoich
członków.
3. Tworzenie i upowszechnianie
kultury muzycznej w środowisku
bezpośredniego oddziaływania.
4. Popularyzowanie polskiej
twórczości muzycznej poza
granicami Polski.
5. Podnoszenie poziomu
artystycznego członków Koła w
ramach amatorsko - społecznego
ruchu chóralnego i
instrumentalnego.
6. Społeczno - wychowawcze
działanie dla umuzykalnienia
dzieci i młodzieży.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Stanisław Szwedak
Dorota Bandura
Magdalena Hojan
Barbara Stefaniak
Andrzej Fliger
Józef Batura
Romuald Halfar
Ilona Maria Słoma

Status
OPP
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35 37

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

Numer KRS
0000286125

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
"ORLICZKO"
Orliczko
ul. Orliczko 37
Orliczko
62-045 Pniewy

Gmina
Pniewy

Cele stowarzyszenia
Stowarzyszenie prowadzi
działalność na rzecz:
a. ogółu społeczności,
b. uzdolnionych dzieci i młodzieży
w szczególności cierpiących na
skutek trudnej sytuacji życiowej
bądź materialnej,
c. społeczności lokalnych
(szczególnie w gminie Pniewy),
d. osób, których działalność
przynosi pożytek ogółowi
społeczności w tym także
członków stowarzyszenia,
Stowarzyszenie prowadzi
działalność artystyczną,
organizacyjną oraz edukacyjną
mającą na celu:
a. rozwijanie twórczych pasji
dzieci i młodzieży i ich potrzeby
uczestniczenia w kulturze,
b. podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
c. pomoc i aktywizację osób
niepełnosprawnych,
d. promocję zatrudnienia i
aktywizację osób pozostających
bez pracy oraz zagrożonych
zwolnieniami z pracy,
e. upowszechnianie i ochrona
praw kobiet oraz działalność na
rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn,
f. umozliwianie wypoczynku i
rekreacji dzieci i młodzieży,
g. upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu,
h. rozwój świadomości
ekologicznej i ochronę dziedzictwa

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Anna Zalewska - Powalisz
Witold - Roy Zalewski
Anna Drózd

Status
OPP
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36 38

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

Numer KRS

0000306810

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE
KRZEWIENIA
PEDAGOGICZNEJ I
DUCHOWEJ MYSLI ŚW.
URSZULI
Pniewy
ul. Ledóchowskiej 2
Pniewy
62-045 Pniewy

Gmina

Pniewy

Cele stowarzyszenia
przyrodniczego,
i. przeciwdziałanie patologiom
społecznym, w szczególności
narkomanii i przemocy w rodzinie,
j. upowszechnianie i ochronę
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój
demokracji,
k. działanie na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów między
społeczeństwami,
l. promocję i organizację
wolontariatu.
Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej
zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wpsierania i pomocy w
przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych, w szczególności na
rzecz dzieci i młodzieży;
2) wspieranie dzieci i młodzieży
oraz rodzin w trudnej sytuacji
życiowej;
3) prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej
zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wpsierania i pomocy w
przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych na rzecz osób z
niepełnosprawnością, chorych,
samotnych i w podeszłym wieku.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Mariusz Brudz
Alina Odważna Kolanoś
Agnieszka Maria
Derengowska
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Gmina

37 40

0000347083

STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W
PNIEWACH
Pniewy
ul. Św. Ducha 11
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy

38 41

0000070542

CHÓR "HALKA" W
DUSZNIKACH
Duszniki
ul. Klonowa 2
Duszniki
64-550 Duszniki

Duszniki Wlkp.

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

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1) dbałośc o tradycję, dobre imię i
rozwój Szkoły,
2) integrowanie środowiska
absolwentów Szkoły i wzajemna
pomoc,
3) tworzenie dobrego wizerunku
Szkoły,
4) upowszechnianie wiedzy o
Szkole.
Chór "HALKA" uczestniczy:
1. w tworzeniu i upowszechnianiu
kultury muzycznej w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
popularyzowaniu polskiej
twórczości muzycznej za granicą.
2. w kształtowaniu i umacnianiu
patriotycznych i moranlych postaw
swoich członków.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Magdalena
Matuszewska-Bryłka
Michał Wieslaw Ratajczak
Szymon Krawczyk
Izabela Ratajczak
Agnieszka Raczkowska
Zofia Jandy
Karol Puk

Status
OPP

Alfreda Józefa
Januszewska
Anita Hoffa
Jerzy Drgas
Kamilla Grabarek
Andrzej Bartos
Róża Słomka
Jadwiga Markiewicz
Ryszard Rackowiak
Jarosław Wojtecki
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Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Numer KRS
0000053476

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
KURKOWE BRACTWO
STRZELECKIE W
GRZEBIENISKU
Grzebienisko
ul. Grzebienisko 8a
Grzebienisko
64-553 Grzebienisko

Gmina
Duszniki Wlkp.

Cele stowarzyszenia
Celem Bractwa jest:
- pielęgnowanie historycznych i
patriotycznych postaw wśród
społeczeństwa i członków Bractwa
- popularyzacja historii, w tym
historii broni i barw wśród
społeczeństwa i członków
- upowszechnianie w
społeczeństwie zainteresowania
historią, sprawami Grzebieniska i
Wielkopolski, ich piękna i
zabytków
- popularyzowanie i uprawianie
rekreacji w rywalizacji sportowej,
rozwijanie sprawności sportowej w
różnych rodzajach broni sportowej
i dyscyplinach, w tym w miarę
możliwości w konkurencjach
łuczniczych kuszniczych, broni
małokalibrowej i palnej
- organizowane będzie
współzawodnictwo w imprezach
patriotycznych związanych ze
świętami państwowymi i
wydarzeniami historycznymi.
udział członków Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w
staropolskich strojach i
mundurach Bractwa, powinien
przyczynić się do uświetnienia
elementem historycznym,
organizowanych imprez
- współpraca z innymi Bractwami
zrzeszonymi w Zjednoczeniu
Bractw Kurkowych RP oraz
organizacjami wchodzącymi w
skład Europejskiej Federacji
Bractw EEG oraz branie udziału w
ich imprezach na zasadzie
wzajemności
- współpraca z innymi

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Bogdan Buda
Roman Stefański
Bolesław Ratajczak
Krzysztof Plenzler
Andrzej Garbacz
Marian Konieczny
Adam Przemysław Dudzik
Rafał Neldner

Status
OPP
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Numer KRS

0000027739

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

TOWARZYSTWO
MIŁOSNIKÓW ZIEMI
DUSZNICKIEJ
Duszniki
ul. Jana Pawła II 8
Duszniki
64-550 Duszniki

Gmina

Duszniki Wlkp.

Cele stowarzyszenia
organizacjami prowadzącymi
działalność sportową w zakresie
strzelectwa
- integrowanie środowiska
Grzebieniska i okolicy wokół
wspólnej organizacji i jej celów na
płaszczyźnie patriotycznej i
rekreacyjno - kulturalnej
- organizowanie wspólnego
spędzenia wolnego czasu i
wypoczynku dla członków Bractwa
i ich rodzin
Celem Towarzystwa jest:
1. Poznanie i propagowanie
przeszłości historycznej Ziemi
Dusznickiej.
2. Dążenie do stworzenia
regionalnej izby pamiątek kultury
materialnej i duchowej
mieszkańców.
3. Popularyzowanie dziedzictwa
kulturowego, dorobku wielu
pokoleń i współczesnych
osiągnięć mieszkańców.
4. Współdziałanie z władzami
gminy, instytucjami społeczno kulturalnymi i oświatowymi.
5. Inspirowanie i popieranie
szerokiej współpracy z innymi
stowarzyszeniami.
6. Towarzystwo ma prawo
określania potrzeb
środowiskowych i wyrażania opinii
w tym zakresie.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Jacek Marek Lichocki
Paweł Maciej Tepper
Marian Nawrot
Mirona Wawrzyniak Zdziebko
Marcin Maria Malczewski
Danuta Lemańska
Mateusz Jaworski
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Numer KRS
0000257866

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

STOWARZYSZENIE "KOLD" W Duszniki Wlkp.
DUSZNIKACH
Duszniki
ul. Jana Pawła II 8
Duszniki
64-550 Duszniki

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest
działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich, a w
szczególności:
1) opracowanie Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR) w rozumieniu
przepisów PROW dla obszaru
gmin: Duszniki, Lwówek,
Opalenica, Kuślin, Nowy Tomysl,
Pniewy, Miedzichowo,
2) wspierania działań na rzecz
realizacji LSR dla obszaru gmin, o
których mowa w pkt 1) niniejszego
paragrafu,
3) promocja obszarów wiejskich
położonych w gminach, o których
mowa w pkt 1) niniejszego
paragrafu,
4) mobilizacja ludności do wzięcia
aktywnego udziału w procesie
rozwoju obszarów wiejskich
położonych w gminach, o których
mowa w pkt 1) niniejszego
paragrafu,
5) upowszechnianie i wymiana
informacji o inicjatywach
związanych z aktywizacją ludności
na obszarach wiejskich
położonych w gminach, o których
mowa w pkt 1) niniejszego
paragrafu,
6) wspieranie działań na rzecz
budowy i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
7) udział w przygotowywaniu,
realizacji i finansowaniu projektów
wynikających z LSR na obszarze
gmin, o których mowa w pkt 1)
niniejszego paragrafu.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Adam Woropaj
Jerzy Dziamski
Renata Borzych
Ireneusz Witkowski
Jerzy Dziamski
Renata Borzych
Józef Ćwiertnia
Wojciech Ruta
Ryszard Janiszewski

Status
OPP
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Numer KRS
0000327438

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
KULTURALNE
DUSZNICZANKA
Duszniki
ul. Jana Pawła II 8
Duszniki
64-550 Duszniki

Gmina
Duszniki Wlkp.

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i pomnażanie
dorobku polskiej kultury
narodowej, realizowanie,
wspieranie i rozbudzanie inicjatyw
obywatelskich na rzecz rozwoju
społecznego i kulturalnego.
2. Upowszechnianie działań
wszechstronnego rozwoju,
edukacji, wychowania i promocji
oraz zagospodarowania czasu
wolnego dzieci, młodzieży i
dorosłych.
3. Prowadzenie działalności
kulturalnej i oświatowej.
4. Kultywowanie tradycji i kultury
ze szczególnym uwzględnieniem
folkloru.
5. Promocja walorów regionalnych
z wykorzystaniem do rozwoju
społeczno - kulturalnego, oświaty
regionalnej i turystyki.
6. Integrowanie środowiska, w tym
osób niepełnosprawnych, służące
pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu
i zapobieganiu wszelkim
patologiom społęcznym.
7. Aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego.
8. Promowanie Gminy Duszniki
oraz Województwa
Wielkopolskiego.
9. Podtrzymywanie tradycji
ludowych.
10. Pozyskiwanie środków na
działalność z dostępnych funduszy
pomocowych, dotacji i od
sponsorów.
11. Wspomaganie organizacyjno rzeczowe wszelkich działań
zmierzających do rozwoju i
promocji środowiska lokalnego.
12. Działania na rzecz osób
starszych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Danuta Lemańska
Teresa Krauze
Agnieszka Bistuła
Krystyna Piotrowska
Danuta Ptaszyńska

Status
OPP
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Numer KRS
0000331359

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
KULTURALNE
PODRZEWIANKA
Podrzewie
ul. Stawna 3
Podrzewie
64-541 Podrzewie

Gmina
Duszniki Wlkp.

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i pomnażanie
dorobku polskiej kultury
narodowej, realizowanie,
wspieranie i rozbudzanie inicjatyw
obywatelskich na rzecz rozwoju
społecznego i kulturalnego.
2. Upowszechnianie działań
wszechstronnego rozwoju,
edukacji, wychowania i promocji
oraz zagospodarowania czasu
wolnego dzieci, młodzieży i
dorosłych.
3. Prowadzenie działalności
kulturalnej i oświatowej.
4. Kultywowanie tradycji i kultury
ze szczególnym uwzględnieniem
folkloru.
5. Promocja walorów regionalnych
z wykorzystaniem do rozwoju
społeczno - kulturalnego, oświaty
regionalnej i turystyki.
6. Integrowanie środowiska, w tym
osób niepełnosprawnych, służące
pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu
i zapobieganiu wszelkim
patologiom społęcznym.
7. Aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego.
8. Promowanie Gminy Duszniki
oraz Województwa
Wielkopolskiego.
9. Podtrzymywanie tradycji
ludowych.
10. Pozyskiwanie środków na
działalność z dostępnych funduszy
pomocowych, dotacji i od
sponsorów.
11. Wspomaganie organizacyjno rzeczowe wszelkich działań
zmierzających do rozwoju i
promocji środowiska lokalnego.
12. Działania na rzecz osób
starszych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krystyna Beszterda
Barbara Hanebom
Zofia Kolanko
Maria Przewoźna
Alicja Terczyńska

Status
OPP
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

44 47

0000347027

STOWARZYSZENIE GRÓD
ZALESIE
Zalesie
ul. Zalesie 3b
Zalesie
64-552 Sędziny

Duszniki Wlkp.

45 48

0000067840

WIEJSKI KLUB KULTURY W
PIOTROWIE
Piotrowo
ul. Piotrowo 42
Piotrowo
62-520 Obrzycko

Obrzycko

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

Cele stowarzyszenia
Podstawowymi celami
Stowarzyszenia są:
1. odkrywanie i badanie,
zachowanie i ochrona,
popularyzacja i wzrost rangi
dziedzictwa historyczno kulturowego regionu,
2. poszukiwanie i wzmacnianie
regionalnej tożsamości,
3. badanie, ochrona,
upowszechnianie wiedzy,
promocja, turystyczne
zagospodarowanie oraz
częściowa rekonstrukcja
wczesnośredniowiecznego
zespołu osadniczego i grodziska
w Sędzinku - Zalesiu,
4. ochrona i kształtowanie
otoczenia przyrodniczo krajobrazowego
wczesnośredniowiecznego
zespołu osadniczego i grodziska
w Sędzinku - Zalesiu.
Celem działania Klubu jest:
1. Integracja społeczności
wiejskiej poprzez wspólne
działanie
2. Kształtowanie postawy
aktywnego i odpowiedzialnego za
siebie i za ogół członka
społęczności lokalnej
3. Umożliwienie mieszkańcom
wioski kulturalnego spędzania
wolnego czasu oraz umożliwienie
rozwoju ich zainteresowań

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Jarosław Wolny
Robert Bartkowiak
Magdalena Agnieszka
Hojak - Pałęza

Status
OPP

Dorota Odrobna
Kazimierz Kęsy
Cecylia Machaj
Józefa Odrobna
Elżbieta Łukaszewska
Marian Matuszak

strona 28 z 108

Lp

Nr
ewidencyjny

46 49

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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0000076145

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ ZIEMI
OBRZYCKIEJ
Obrzycko
ul. Dworcowa 17
Obrzycko
64-520 Obrzycko

Gmina
Obrzycko

Cele stowarzyszenia
Celem Towarzystwa jest:
1) promocja ziemi obrzyckiej w
sferze kulturalnej i gospodarczej
2) kształtowanie opinii publicznej
w żywotnych sprawach miasta i
gminy
3) upowszechnianie wiedzy o
historii regionu, pielęgnowanie
miejscowych tradycji i obyczajów
4) współudział w inicjowaniu i
koordynacji działań zmierzających
do rozwoju gospodarczego,
społecznego i duchowego
mieszkańców ziemi obrzyckiej
5) prowadzenie działalności w
zakresie poradnictwa, oświaty,
udzielanie pomocy w inicjatywach
wpływających na rozwój regionu
6) organizowanie lokalnego życia
społecznego we wszystkich jego
przejawach

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
brak danych

Status
OPP
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Numer KRS
0000156031

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
ODBUDOWY CMENTARZY
NIEMIECKICH NA TERENIE
ZIEM POLSKICH W
SOKOLNIKACH MAŁYCH
Sokolniki Małe
ul. Sokolniki Małe 16
Sokolniki Małe
64-530 Kaźmierz

Gmina
Kaźmierz

Cele stowarzyszenia
Stowarzyszenie ma na celu
odzyskiwanie, lokalizację,
rejestrowanie, dokumentowanie,
renowację i odbudowę starych,
zaniedbanych Cmentarzy
Niemieckich ewangelickich,
katolickich, świeckich i
wojskowych jako zabytków
historycznych z okresów wspólnej
historii Polsko - Niemieckiej.
Równocześnie Stowarzyszenie
ma za zadanie rozwijanie
przyjaźni między narodami,
budzenie wzajemnego zaufania i
szacunku, poszanowanie kultury
obydwu narodów jako wkładu w
rozwój integracji Wspólnoty
Europejskiej. Wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób
fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują
takie same lub podobne działania.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Mieczysław Piotrowski
Otton Nowicki
Jan Sohns
Marek Człapa
Benon Szeffler

Status
OPP
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Numer KRS
0000314796

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE
AGROTURYSTYCZNE
Radzyny
ul. Krańcowa 3
Radzyny
64-530 Kaźmierz

Gmina
Kaźmierz

Cele stowarzyszenia
Celem działalności
Stowarzyszenia jest:
1. aktywizowanie członków
Stowarzyszenia do prac nad
organizacją i rozwojem turystyki
wiejskiej;
2. działanie na rzecz rozwoju
infrastruktury niezbędnej do
prawidłowego funkcjonowania
turystyki wiejskiej m.in.
telekomunikacja, drogi,
modernizacja kwater;
3. gromadzenie i udostępnianie
informacji turystycznej;
4. propagowanie metod i
sposobów produkcji zdrowej
żywności, ich reklama i
dystrybucja;
5. promocja i reklama wyrobów
rękodzieła artystycznego;
6. podnoszenie poziomu
zawodowego i kulturalnego
społeczności wiejskiej;
7. reprezentowanie zbiorowych
interesów członków
Stowarzyszenia wobec władz,
organów samorządowych i innych
instytucji oraz współpraca z tymi
organizacjami;
8. realizowanie wszelkich innych,
w granicach dozwolonych
prawem, wniosków i postulatów
członków stowarzyszenia.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Violetta Wawszczak
Róża Nowak
Anna Banaszczyk
Krystyna Staszek
Tadeusz Winiaszewski

Status
OPP

strona 31 z 108

Lp

Nr
ewidencyjny

49 52

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

Numer KRS
0000348629

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
KAŹMIERZ
Kaźmierz
ul. Leszczynowa 1
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Gmina
Kaźmierz

Cele stowarzyszenia
Celem działalności Stwoarzysznia
jest umożliwienie pełnego
wykorzystania potencjału zasobów
ludzkich, a w szczególności
propagowanie idei społeczeństwa
obywatelskiego. Aktywizacja
lokalnej społeczności,
upowszechnianie kultury i sztuki,
inspirowanie różnych form
działalności w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu, pomocy
społecznej, oświaty i wychowania,
zdrowia oraz turystyki, a także
podniesienie poziomu
wykształcenia społeczeństwa
lokalnego oraz zmniejszenie
obszarów wykluczenia
społecznego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Andrzej Pawłowski
Tomasz Koryl
Halina Kubiak
Anna Kubiak
Ilona Falak

Status
OPP
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0000166313

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
KLUB SENIORA "JAŚKI" Z
OSTROROGA
Ostroróg
ul. Wroniecka 14
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia
- Celem Klubu jest rozwijanie
różnorodnych form życia
kulturalno - oświatowego,
towarzyskiego i wypoczynku dla
ludzi starszych.
- Rozbudzanie zainteresowań,
potrzeb oraz aktywizacji kulturalno
- oświatowej ludzi starszych w
środowisku zamieszkania.
- Organizowanie działań, które
sprzyjać będą zachowaniu
zdrowia i sprawnosci fizycznej.
- Organizowanie wypoczynku i
imprez kulturalno - oświatowych
dostosowanych do zainteresowań
członków Klubu.
- Rozwijanie zainteresowań i
potrzeb kulturalnych przez
organizowanie odczytów,
pogadanek, zespołów
amatorskich, kółek
zainteresowań.
- Celem Klubu jest podejmowanie
działań w zakresie zaspokajania
potrzeb i udzielania pomocy
społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem osób starszych i
niepełnosprawnych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Helena Maria Polacka
Stefania Piszczoła
Teresa Przybysz
Krystyna Danuta Kurowska
Joanna Dziubek
Piotr Synienko
Ryszarda Urbańska
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Gmina

51 54

0000175430

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ ZIEMI
OSTROROGSKIEJ
Ostroróg
ul. Kolejowa 1
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Ostroróg

52 55

0000273947

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W
OSTROROGU
Ostroróg
ul. Klonowa 1
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Ostroróg

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

Cele stowarzyszenia
Celem Towarzystwa jest:
1) promocja ziemi ostrorogskiej w
sferze kulturalnej i gospodarczej,
2) kształtowanie opinii publicznej
w żywotnych sprawach miasta i
gminy,
3) upowszechnianie wiedzy o
historii regionu, pielęgnowanie
miejscowych tradycji i zwyczajów,
4) współudział w inicjowaniu i
koordynowaniu działań
zmierzających do rozwoju
gospodarczego, społecznego i
kulturalnego ziemi ostrorogskiej,
5) prowadzenie działalności w
zakresie poradnictwa, oświaty,
ochrony środowiska oraz
udzielanie pomocy w inicjatywach
wpływających na rozwój regionu,
6) udzielanie pomocy w
inicjatywach charytatywnych,
7) organizowanie lokalnego życia
społecznego we wszystkich jego
przejawach,
8) obrona praw obywatelskich
społeczności lokalnej i
występowanie w tym zakresie w
obronie interesu społecznego.
Celem Stowarzyszenia jest
działanie na rzecz tworzenia jak
najkorzystniejszych warunków do
pełnego, fizycznego i osobowego
rozwoju ludzi niepełnosprawnych
oraz aktywnego i godnego
uczestnictwa ich w życiu
społecznym, a także pomoc ich
rodzinom.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Mariola Przymuszała
Halina Szwak
Krzysztof Bąk
Maria Piechota
Tadeusz Pawlak

Status
OPP

Zenon Król
Krzysztof Piasek
Danuta Spyrka
Bożena Król
Małgorzata Szczepańska
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0000078876

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI
WRONIECKIEJ
Wronki
ul. Szkolna 2
Wronki
64-510 Wronki

Gmina
Wronki

Cele stowarzyszenia
TMZW działa na rzecz nauki,
edukacji, kultury, oświaty i
wychowania oraz kultury fizycznej
i rekreacji, stawiając sobie cele:
a) ocalić od zapomnienia
kulturowy dorobek przodków i
wybitne postaci ziemi wronieckiej
b) propagować kulturalne i
gospodarcze osiągnięcia jej
mieszkańców
c) upowszechniać wartości
patriotyczne
d) pielęgnowac tradycje
pozytywistyczne Wielkopolan
e) wspierać szkoły w edukacji
regionalnej młodzieży
f) wspierać działania na rzecz
rozwoju swej małej ojczyzny
g) prowadzić działalność
wydawniczą: periodyki, foldery,
opracowania zwarte o tematyce
regionalnej
h) współpracować z innymi
organizacjami w osiąganiu ww
celów.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Paweł Bugaj
Krystyna Tomczak
Helena Anna Rodewald
Maria Róża Urban
Jan Kwaśny
Grzegorz Rudziński
Zbigniew Walentynowicz

Status
OPP
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Gmina

54 57

0000055185

KOŁO POMOCY DZIECIOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
Wronki
ul. Powstańców Wlkp. 23
Wronki
64-510 Wronki

Wronki

55 58

0000078544

BRACTWO KURKOWE WE
WRONKACH
Wronki
ul. Powstańców Wlkp. 23
Wronki
64-510 Wronki

Wronki

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

Cele stowarzyszenia
1. Celem Koła jest aktywna
pomoc i postawa wobec zdrowia
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych. Troska o
zapewnienie tym osobom jak
najlepszych warunków i
wychowania z myślą o ich
prawidłowym rozwoju dla dobra
rodziny i społeczeństwa.
2. Zasadą działania Koła jest:
A) organizowanie wzajemnej
pomocy i wsparcia
B) działalność na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem
C) różne formy
rehabilitacyjno-rekreacyjno-eduka
cyjne
D) docelowo zorganizowanie
kompleksu
rehabilitacyjno-edukacyjno-rekrea
cyjnego
Celem Bractwa jest:
1. Pielęgnowanie historycznych i
patriotycznych postaw wśród
społeczeństwa i członków
Bractwa.
2. Upowszechnianie w
społeczeństwie zainteresowania
historią, sprawami Wronek i
Wielkopolski.
3. Popularyzowanie i uprawianie
sportu strzeleckiego.
4. Udzielanie wzajemnej pomocy i
utrzymywanie życia
towarzyskiego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Iwona Sikora
Bożena Helena
Woźniakowska
Róża Lesicka

Status
OPP



Paweł Kmieciak
Piotr Bronisław Hoffmann
Jerzy Pawlak
Bronisław Kazimierz
Dembski
Stanisław Michał Spychała
Sławomir Piotr Śniegowski
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0000095180

58 62

0000091063

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

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE "RAZEM
DLA WRONEK"
Wronki
ul. Topolowa 8
Wronki
64-510 Wronki
STOWARZYSZENIE
WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI I
UŻYTKOWNIKÓW DOMKÓW
LETNISKOWYCH W CHOJNIE
Chojno
ul. Os. Kalwaria 106a
Chojno
64-510 Wronki

Wronki

Celem Stowarzyszenia są
działania na rzecz rozwoju
samorządności lokalnej.

Wronki

STOWARZYSZENIE KOBIET
PO MASTEKTOMII "AGATA"
Wronki
ul. Aleja Wyzwolenia 51
Wronki
64-510 Wronki

Wronki

Celem Stowarzyszenia jest
tworzenie i utrzymanie godnych
warunków wypoczynku na terenie
Chojna, a w szczególności:
a. dbałość o czystość, porządek i
bezpieczeństwo na terenie osiedli
i skupisk letniskowych w Chojnie,
b. gospodarka komunalna organizacja wywozu nieczystosci
stałych od wszystkich podmiotów
bez wyjątku na terenach
zabudowy letniskowej w Chojnie,
c. ochrona wód jeziora
Radziszewskiego przed
zanieczyszeniami i utrzymanie
czystości wokół niego,
d. ścisła współpraca z organami
samorządowymi.
Celem Stowarzyszenia poprzez
grupę samopomocową jest;
1. Szeroko pojęta rehabilitacja
fizyczna, psychiczna i społeczna
kobiet po zabiegu mastektomii.
2. Informowanie społeczeństwa o
problematyce chorób
nowotworowych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
brak danych

Status
OPP

Jarosław Mikołajczak
Wojciech Dukat
Jan Komisaruk
Wojciech Frasunkiewicz
Danuta Ciesielska
Ryszard Konieczny
Piotr Piekarski

Urszula Dąbrowska
Krystyna Gzyl
Urszula Kaszkowiak
Teresa Nogacz

strona 37 z 108

Lp

Nr
ewidencyjny

59 63

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

Numer KRS
0000188672

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
KLUB KIWANIS WRONKI
Wronki
ul. Mickiewicza 22
Wronki
64-510 Wronki

Gmina
Wronki

Cele stowarzyszenia
Celem klubu jest:
1. Propagowanie pierwszeństwa
wartości humanistycznych i
duchowych nad materialnymi.
2. Budowanie i wspomaganie
przyjaznych stosunków
międzyludzkich.
3. Propagowanie idei wzajemnej
pomocy.
4. Kształtowanie etyki społecznej i
zawodowej.
5. Współpraca wszystkich
członków służąca powszechnej
sprawiedliwości, uczciwości,
odpowiedzialności i zgody
społecznej oraz tworzeniu
wartości kulturalnych.
6. Świadczenia pomocy spocjalnej
osobom, które znalazły się w
potrzebie nie z własnej winy i nie
otrzymali wystarczającej pomocy
od instytucji zajmujących się z
mocy prawa oieka społeczną.
7. Pomoc w kształceniu i
wszechstronnym rozwoju dzieci i
młodzieży.
8. Udzielanie pomocy w leczeniu
oraz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
brak danych

Status
OPP
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Numer KRS
0000227260

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
WRONIECKICH
PRZEDSIĘBIORCÓW
Wronki
ul. Powstańców Wielkopolskich
23
Wronki
64-510 Wronki

Gmina
Wronki

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Przyczynianie się do tworzenia
optymalnych warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości
gospodarczej na terenie Polski i
ze szczególnym uwzględnieniem
Gminy Wronki.
2. Pogłębianie wiedzy
społeczeństwa w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej poprzez
realizowanie działań o charakterze
naukowym oraz oświatowym.
3. Promowanie Gminy Wronki
jako jednostki terytorialnej
atrakcyjnej dla inwestycji
gospodarczych.
4. Wspieranie inicjatyw
zmierzających do tworzenia
infrastruktury gospodarczej na
terenie Gminy Wronki, służącej
rozwojowi przedsiębiorczosci.
5. Reprezentowanie interesów
przedsiębiorców Gminy Wronki w
kontaktach z organami
administracji rządowej i
samorządowej oraz innymi
instytucjami i podmiotami.
6. Konsolidacja środowiska
biznesowego prowadzącego
działalność gospodarczą na
terenie Polski ze szczególnym
uwzględnienim Gminy Wronki.
7. Utrwalanie zasad uczciwości w
działalnosci gospodarczej wśród
członków Stowarzyszenia, a także
promowanie w społeczeństiwe
pozytywnych aspektów
przedsiębiorczosci gospodarczej.
8. Budowanie w społeczeństwie
pozytywnego wizerunku
środowiska biznesowego
prowadzącego działalność
gospodarczą na terenie Gminy
Wronki.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Przemysław Andrzej
Turowski
Grzegorz Edmund
Grupiński
Maciej Jądrzyk
Marcin Niechciałkowski
Michał Piotr Karwacki

Status
OPP
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Gmina

61 65

0000250294

WRONIECKIE
STOWARZYSZENIE
HISTORYCZNE "HISTORICA"
Wronki
ul. Łąkowa 58
Wronki
64-510 Wronki

Wronki

62 66

0000257531

KOMITET WSPÓŁPRACY
GMINY WRONKI Z
ZAGRANICĄ W LIKWIDACJI
Wronki
ul. Powstańców Wlkp. 23
Wronki
64-510 Wronki

Wronki

63 70

0000372406

SZAMOTULSKIE
STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW ŁOWIECTWA I
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
"HUBERTUS"
Szamotuły
ul. Wroniecka 30
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

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

Cele stowarzyszenia

Telefon

Celem Stowarzyszenia jest:
a) poszerzanie i propagowanie
wiedzy historycznej,
b) propagowanie wartości
patriotycznych,
c) podtrzymywanie tradycji
narodowej,
d) pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
e) popularyzowanie wśród
społeczeństwa dokonań Wojska
Polskiego,
f) propagowanie zagadnień
związanych z obronnościa
państwa.
Celem nadrzędnym Komitetu
Współpracy jest doprowadzenie
do szeroko rozumianej integracji
ze społeczeństwami miast z
Zagranicy współpracującymi z
Gminą Wronki we wielu
dziedzinach życia społecznego i
gospodarczego.
Celem Stowarzyszenia jest:
537 978 707
a) popularyzacja wiedzy i tradycji
łowieckiej w społeczeństwie, a w
szczególności wśród młodzieży,
b) prowadzenie działalności
organizacyjnej w zakresie budowy
zrównoważonego środowiska
Ziemi Szamotulskiej,
c) integracja środowiska
myśliwych,
d) tworzenie optymalnych
warunków bytowania zwierzyny
oraz jej ochrona.

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Dariusz Roszak
Wiesław Marian Napierała
Roman Grenda
Wiesław Hojan

Status
OPP

KATARZYNA IZABELA
STOEBE

Andrzej Jęczmyk
Maciej Hoffmann
Edwin Krzyżagórski
Zygmunt Sługocki
Piotr Indyka
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Numer KRS
0000373721

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
MIESZKAŃCÓW WSI
'SZCZEPANY"
Szczepankowo
ul. Szczepankowo 23
Szczepankowo
64-560 Ostróróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia
Cele stowarzyszenia:
1. działanie na rzecz promocji
Gminy
2,. inspirowanie działań na rzecz
rozwoju kultury
3. propagownaie folkloru
4. wspomaganie inicjatyw w
budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego
5. ochrona praw, reprezentowanie
interesów i działanie na rzecz
poprawy sytuacji społeczno zawodowej kobiet wiejskich i ich
rodzin
6. inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz
poprawy warunków życia i pracy
kobiet wiejskich
7. udzielanie pomocy kobietom w
wykonywaniu przez nie
obowiązków matki i gospodyni
8. prowadzenie wśród kobiet
wiejskich działalności społecznowychowawczej, oświatowokulturalnej w zakresie poprawy
warunków działalności socjalnobytowych rodzin wiejskich
9. upowszechnianie postępu w
rolnictwie i gospodarstwie
domowym
10. prowadzenie działań na rzecz
poprawy stanu zdrowia i opieki
społecznej mieszkańców wsi w
szczególności osób starszych,
chorych, niepełnosprawnych oraz
rodzin wielodzietnych, niepełnych i
znajdujących się w
najtrudniejszych warunkach
życiowych
11. propagownaie metod i
sposobów zdrowego stylu życia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Elżbieta Drewniak
Małgorzata Kaczmarek
Mirosława Przyłucka

Status
OPP
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Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

12. prowadzenie różnorodnego
rodzaju działań mających na celu
integrację społeczną i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
obszarów wiejskich
13. dbałość o ochronę przyrody i
krajobrazu wsi
14. działąlność
ekologiczna-aktywizacja,
integracja i zwiększenie
zainteresowania środowiskiem
loklanym
15. działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn:
-wszechstronna działalność w
zakresie nauki, edukacji, oświaty i
wychowania
- działalność wspomagająca
rozwój gospdoarczy w tym rozwój
przedsiębiorstw wśród
społeczności lokalnej
-działalność charytatywna i
organizacja wolontariatu
-wspomaganie organizacji
pozarządowych
16. odnowa i rozwój wsi
17. prowadzenie działalności
społeczno- wychowawczej i
oświatowo- kulturalnej w
środowiskach wiejskich
18. prowadzenie działalności na
rzecz wszechstronnego rozwoju
obszarów wiejskich
19. wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości kobiet
20. inicjowanie i prowadzenie
działań na rzecz poprawy
warunków życia i pracy kobiet na
wsi
21. upowszechnianie i rozwój form
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

wspóółdziałania, gospodarowania
i racjonalnych metod prowadzenia
gospodarstw domowych
22. reprezentowania interesów
środowiska kobiet wiejskich
wobec organów administracji
publicznej
23. rozwój kultury ludowej, w tym
w szczególności kultury lokalnej i
regionalnej
24. wykonywanie innych zadań
związanych ze wspieraniem
rozwoju przedsiębiorczości na wsi
i podejmowaniem działań na rzecz
środowisk wiejskich.
65 72

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

0000379543

STOWARZYSZENIE "ZIELONY Szamotuły
DOM"
Szamotuły
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Celami Stowarzyszenia są:
1. Podejmowanie i wspieranie
wszelkiego rodzaju inicjatyw
mających na celu poprawę stanu
środowiska, wspierania rozwoju
zrównoważonego oraz edukacja
ekologiczna.
2. Integracja środowisk
ekologicznych.
3. Wspieranie lokalnych
przedsięwzięć ekologicznych,
edukacyjnych oraz ich inicjowanie.
4. Wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości społecznej,
szczególnie działającej w
obszarze ekologii, gospodarki
odpadami, recyklingu itp.
5. Wspieranie i rozwój
wolontariatu, szczególnie w
dziedzinie ekologii.

Michał Parafiński
Tomasz Parafiński
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Numer KRS
0000382247

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
ORGANIZACJA DO SPRAW
OCHRONY ZWIERZĄT S.O.S.
Zielonagóra
ul. Leśna 10
Zielonagóra
64-520 Obrzycko

Gmina
Obrzycko

Cele stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym
zrzeszeniem mającym na celu
rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających skutecznej ochronie
zwierząt i humanitarnego ich
traktowania, upowszechnianie
zgodnie z obowiązującym
prawem, wiedzy o prawach
zwierząt, a także przyczynianie się
do skutecznej ochrony środowiska
naturalnego oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób
fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmuja
takie działania.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Marek Jaźwiecki
Karol Niedźwiecki
Katarzyna Kuźmicz

Status
OPP
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Numer KRS
0000382065

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
AKTYWNE KOBIETY Z
BOBULCZYNA
Bobulczyn
ul. Bobulczyn 20
Bobulczyn
64-560 Ostroróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz promocji
Gminy.
2. Inspirowanie działań na rzecz
rozwoju kultury.
3. Propagowanie folkloru.
4. Wspomaganie inicjatyw w
budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego.
5. Ochrona praw, reprezentowanie
interesów i działanie na rzecz
poprawy sytuacji
społeczno-zawodowej kobiet
wiejskich i ich rodzin.
6. Inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz
poprawy warunków życia i pracy
kobiet wiejskich.
7. Udzielanie pomocy kobietom w
wykonywaniu przez nie
obowiązków matki i gospodyni.
8. Prowadzenie wśród kobiet
wiejskich działalności
społeczno-wychowawczej,
oświatowo-kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno-bytowych rodzin
wiejskich.
9. Upowszechnianie postępu w
rolnictwie i gospodarstwie
domowym.
10. Prowadzenie działań na rzecz
poprawy stanu zdrowia i opieki
społecznej mieszkańców wsi w
szczególności osób starszych,
chorych, niepełnosprawnych oraz
rodzin wielodzietnych, niepełnych i
znajdujących się w
najtrudniejszych warunkach
życiowych.
11. Propagowanie metod i

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Marta Napierała- Werner
Stefania Piszczoła
Halina Anna Roszak

Status
OPP
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Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

sposobów zdrowego stylu życia.
12. Prowadzenie różnego rodzaju
działań mających na celu
integrację społeczną i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
obszarów wiejskich.
13. Dbałość o ochronę przyrody i
krajobrazu wsi.
14. odnowa i rozwój wsi
Bobulczyn
15. prowadzenie działalności
społeczno- wychowawczej i
oświatowo- kulturalnej w
środowiskach wiejskich
16. prowadzenie działalności na
rzecz wszechstronnego rozwoju
obszraów wiejskich
17. wspieranie rozwoju
przedsiebiorczości kobiet
18. inicjowanie i prowadzenie
działań na rzecz poprawy
warunków życia i pracy kobiet na
wsi
19. upowszechnianie i rozwój form
współdziałania, gospdoarowania i
racjonalnych metod prowadzenia
gospodarstw domowych
20. reprezentowania interesów
środowiska kobiet wiejskich
wobec organów administracji
publicznej\
21. rozwój kultury ludowej w tym w
szczególności kuoltury lokalnej i
regionalnej
22. wykonywanie innych zadań
związanych ze wspieraniem
rozwoju przedsiębiorczości na wsi
i podejmowaniem działań na rzecz
środowisk wiejskich.
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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68 77

0000399775

STOWARZYSZENIE
PNIEWSKICH AMAZONEK
"RAZEM RAŹNIEJ"
Pniewy
ul. Wolności 1
Pniewy
62-045 Pniewy

69 79

0000408326

"ALS POMOC DLA ZWIERZĄT" Kaźmierz
Kaźmierz
ul. Leśna 26B lok. 7
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

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

Pniewy

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Reprezentowanie interesów
osób po leczeniu raka piersi i
innych chorób onkologicznych
oraz pełna rehabilitacja
psychofizyczna.
2. Prowadzenie działalności
statutowej na rzecz ogółu
społeczeństwa, w tym szczególnie
kobiet dotkniętych chorobami
nowotworowymi.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym
zrzeszeniem mającym na celu
rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających skutecznej pomocy
zwierzętom, upowszechnianie
zgodnie z obowiązującym
prawem, wiedzy o prawach
zwierząt, a także przyczynianie się
do skutecznej ochrony środowiska
naturalnego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krystyna Borowiak
Beata Galas
Bogumiła Plura
Bożena Barańska
Felicja Kita

Status
OPP

Itczak Romuald
Teresa Zagrodzka
Bednarek Katarzyna

strona 47 z 108

Lp

Nr
ewidencyjny

70 80

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

Numer KRS
0000410448

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
ODDZIAŁ
MIEJSKO-POWIATOWY
POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
DIABETYKÓW
Szamotuły
ul. Łąkowa 9
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
1) Reprezentowanie interesów
członków Stowarzyszenia i osób
chorych na cukrzycę wobec władz
państwowych i samorządowych
poprzez inspirowanie
podejmowania tematyki opieki
diabetologicznej przez sejm, rząd,
Ministerstwo Zdrowia, organy
lokalnej władzy i samorządowe
oraz aktywny udział w nich.
2) Współpraca z Ministrem
Zdrowia oraz Polskim
Towarzysztwem Diabetologicznym
w celu wypracowania najlepszego
modelu lecznictwa
diabetologicznego, poziomu
świadczeń i cen leków i innych
urządzeń niezbędnych
diabetykom.
3) Organizowanie i prowadzenie
edukacji diabetologicznej wśród
chorych jak i całego
społeczeństwa w celu
podniesienia wiedzy o cukrzycy,
jej skutków oraz samokontroli
poprzez:
1.działalność wydawniczą,
2. szkolenia,
3. turnusy
rehabilitacyjno-szkoleniowe,
4. prasę, radio, telewizję, internet.
4) Integracja środowiska
diabetyków i sypmatyków poprzez
pomoc, życzliwość i koleżeństwo
propagowane przez:
1. spotkania głównie w kołach,
2. organizowanie wspólnego
wypoczynku, sportu, zabawy,
omprez kulturalnych,
3. organizowanie uroczystości
jubileuszowych jak i Śwaitowego

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Jan Kómoch
Lucyna Anna Flieger
Czesław Kozielski
Urszula Jolanta Kałucka
Joanna Małgorzata
Kozłowska
Jan Zaborowicz
Stanisław Borowiak

Status
OPP
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Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Dnia Walki z Cukrzycą.
5) Udzielanie różnorodnej pomocy
diabetykom i rodzicom nieletnich
diabetyków poprzez:
1. poradnictwo prawne,
2. reprezentowanie konkretnych
interesów diabetyków ze znaczną
niepełnosprawnością wobec władz
i instytucji,
3. udzielanie w miarę możliwości
pomocy materialnej i sprzętowej,
4. aktywizację zawodową
poszukujących pracy na otwartym
i chronionym rynku pracy,
5. udzielanie pomocy w wyjściu z
uzależnień,
6. rozwój informatyzacji
komputerowej ogniw terenowych,
7. organizowanie i prowadzenie
badań oraz prac rozwojowych z
zakresu ochrony zdrowia,
rehabilitacji, sposobu życia i
potrzeb diabetyków.
6) Dbanie o rozwój
Stowarzyszenia poprzez wzrost
liczbowy i skuteczność jego
działania.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE KLUB
SENIORA "ZŁOTY KŁOS"
Duszniki
ul. Jana Pawła II 8
Duszniki
64-550 Duszniki

Gmina
Duszniki

Cele stowarzyszenia
1) Rozwijanie różnorodnych form
życia kulturalno-oświatowego,
towarzyskiego i wypoczynku ludzi
starszych oraz rozbudzanie
zainteresowań i potrzeb w tym
zakresie.
2) Organizowanie działań, które
sorzyjać będą zachowaniu
zdrowia i sparwności fizycznej.
3) Organizowanie wypoczynku i
imprez kulturalno-oświatowych
dostosowanych do zainteresowań
członków.
4) Rozwijanie zainteersowań i
potrzeb kulturalnych przez
organixzowanie odczytów,
pogadanek, zespołów
amatorskich i kółek
zainetersowań.
5) Tworzenie warunków
ułatwiających integrację z dziećmi
i młodzieżą.
6) Organizowanie wycieczek do
teatrów, kin, na koncerty, wieczory
literacko-muzyczne.
7) Urządzanie wieczorów
związanych z obchodami świąt
okolicznościowych oraz urodzin i
imienin członków.
8) Organizowanie spacerów,
wycieczek
turystyczno-krajoznawczych i
innych form rekreacji i
wypoczynku.
9) Współpraca z innymi klubami,
kołami i placówkami kulturalnymi
oraz regionalnymi
stowarzyszeniami
społeczno-kulturalnymi i
związkami twórczymi.
10) Troska o warunki

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Danuta Zofia Czeszyńska
Stanisława Kłosowska
Krystyna Przybylska
Krystyna Maria Stypińska
Elżbieta Maria Kamieniczna
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72 82

0000413082

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
"DUSZEK" W DUSZNIKACH
Duszniki
ul. Jana Pawła II 8
Duszniki
64-550 Duszniki

73 83

0000414433

STOWARZYSZENIE OSÓB
Pniewy
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
"TACY SAMI"
S.O.N. P.Sz. "T-S" Tomasz
Jabłoński
ul. Kościerska 5
Pniewy
62-045 Pniewy

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

Duszniki

Cele stowarzyszenia
socjalno-bytowe członków
Stowarzyszenia i ludzi starszych
oraz w miarę możliwości pomoc w
zaspokajaniu potrzeb
materialnych przede wszystkim
opieka nad osobami chorymi i
samotnymi.
Celem Stowarzyszenia jest
wszechstronna pomoc dzieciom i
młodzieży niepełnosprawnej w
zakresie:
1) Rehabilitacji
2) Opieki
3) Adaptacji społecznej
4) Kultury
5) Sportu
Celem Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Powiatu
Szamotulskiego "Tacy Sami" jest
podejmowanie , stosownie do
potrzeb, wielokierunkowych
działań na rzecz środowiska osób
neipełnosprawnych - promowanie
równych szans osób
niepełnosprawnych poprzzez
integrację społeczności okalnej,
zwalczanie barier dunkcjonalnych
i społecznych,
zwalczaniedyskryminacji w
zatrudnianiu, edukacji, opiece
zdrowotnej, przeciwdziałanie
wykluczeniu osób
niepełnosprawnych i starszych z
dzialalności w różnych
dziedzinach życia społecznego,
jak również wyrównania szans
życiowych w społeczeństwie.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Bernadeta Augustyniak
Krystyna Rutkowska
Zofia Grześkowiak
Karolina Prałat - Patauas
Edyta Maria Beszterda

Małgorzata Maria
Mikołajczak
Anna Grażyna Rackowiak
Halina Płowiec
Adam Pajtak
Wanda Lurka
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

STOWARZYSZENIE
Ostroróg
MIESZKAŃCY WSI OPOROWO
Oporowo
ul. Oporowo 3 lok. 3
Oporowo
64-560 Ostroróg

Cele stowarzyszenia
1. Działanie na rzecz promocji
Gminy
2. Inspirowanie działań na rzecz
rozwoju kultury
3. Propagowanie folkloru
4. Wspomaganie inicjatyw w
budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego
5. Ochrona praw, reprezentowanie
interesów i działanie na rzecz
poprawy sytuacji
społeczno-zawodowej kobiet
wiejskich i ich rodzin
6. Inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz
poprawy warunków życia i pracy
kobiet wiejskich
7. Udzielanie pomocy kobietom w
wykonywaniu przez nie
obowiązków matki i gospodyni
8. Prowadzenie wśród kobiet
wiejskich działalności
społeczno-wychowawczej,
oświatowo-kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno-bytowych rodzin
wiejskich
9. Upowszechnianie postępu w
rolnictwie i gospodarstwie
domowym
10. Prowadzenie działań na rzecz
poprawy stanu zdrowia i opieki
społecznej mieszkańcó wsi w
szczególnościosób starszych,
chorych, niepełnosprawnych oraz
rodzin wielodzietnych, niepełnych
i znajdujących się w
najtrudniejszych warunkach
życiowych
11. Propagowanie metod i
sposobów zdrowego stylu życia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Barbara Bartkowiak
Krystyna Obarowska
Magdalena Kamyszek

Status
OPP
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0000442804

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ MAŻORETEK
MIRAŻ WRONKI
WRONKI
ul. Poznańska 59
Wronki
64-510 Wronki

Gmina

Wronki

Cele stowarzyszenia
12. Prowadzenie róznego rodzaju
działań mających na celu
integrację społeczną i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
obszarów wiejskich
13. Dbałość o ochronę przyrody i
krajobrazu wsi
Celem Stowarzyszenia jest
inicjowanie, wspieranie i pomoc w
przedsięwzięciach edukacyjnych,
kulturalnych oraz sportowych, w
szczególności na rzecz dzieci i
młodziezy z zespołu Mażoretek
Miraż Wronki.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Małgorzata Brygida Piech
Dominika Cecylia Białek
Marek Dorna
Monika Maciołek
Dagmara Stróżyna
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
"STRAŻACKI KLUB
KRWIODAWCÓW OSP
PRZECŁAW"
Przecław
ul. Długa 47
Przecław
64-514 Pamiątkowo

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celami działania Stowarzyszenia
są:
1. Skupianie w szeregah
Stowarzyszenia: honorowych
dawców krwi, dawców i
zadeklarowanych dawców szpiku,
zadeklarowanch dawców
narządów, ratowników
medycznych.
2. Upowszechnianie honorowego
krwiodawstwa i propagowanie
transplantologii.
3. Przeprowadzanie akcji
honorowego krwiodastwa.
4. Działanie na rzecz OSP w
Przecławiu zgodnie z jej statutem,
ze szczególnym naciskiem na jej
reprezentację.
5. Praca na rzecz regionu,
pogłębianie wiedzy i znajomości
jego spraw i problemów, także w
zakresie ochrony przyrody i
środowiska naturalnego,
umacnianie aktywnej roli kultury
we wzbogacaniu życia duchowego
ludności i jej wpływu na rozwój
społeczeństwa.
6. Upowszechnianie
najwartościowszych zjawisk
kulturowych, propagowanie
dorobku kultury regionu, rodziej
twórczości artystycznej, waloró
turystycznych oraz osiągnięć
społecznych i gospodarczych
regionu.
7. Ochrona tradycji, zabytków i
pomnażanie dziedzictwa
kulturowego regionu.
8. Umacnianie służącej rozowjowi
życia kulturalnego inicjatywy
społecznej we wszystkich

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Michał Płachetka
Łukasz Patryk Sobczak
Grzegorz Mateusz
Bańdurski
Krzysztof Bartnik
Anita Magdalena Płachetka
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Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

środowiskach
społeczno-zawodowych regionu.
9. Inspirowanie i popieranie
działalności wydawniczej w
zakresie publikacji dotyczącej
celów i zadań Stowarzyszenia.
77 87

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

0000457108

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"JESTEŚMY RAZEM"
Wronki
ul. Rynek 5 lok. 3
Wronki
64-510 Wronki

Wronki

Celem Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„JESTEŚMY RAZEM” jest
podejmowanie, stosownie do
potrzeb, wielkokierunkowych
działań na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych – promowanie
równych szans osób
niepełnosprawnych poprzez
integrację społeczności lokalnej,
zwalczanie barier funkcjonalnych i
społecznych, zwalczanie
dyskryminacji w zatrudnieniu,
edukacji, opiece zdrowotnej,
przeciwdziałanie wykluczeniu
osób niepełnosprawnych i
starszych z działalności w różnych
dziedzinach życia społecznego,
wyrównywania szans życiowych w
społeczeństwie, jak również
niesienie pomocy osobom w
trudnej sytuacji życiowej,
poszkodowanym przez los,
ofiarom klęsk żywiołowych.

Eleonora Maria Borkowska
Donata Maria Litkowska
Piotr Golas
Piotr Golas
Elżbieta Maria Klimczak
Czesław Mieczysław
Borowski
Ryszard Kokociński
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU WSI
MUTOWO I OKOLIC
"WSPÓLNA SPRAWA"
Mutowo
ul. Mutowo 15 lok. 6
Mutowo
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celem działania Stowarzyszenia
jest aktywizowanie i integrowanie
oraz rozwój środowiska lokalnego
wsi Mutowo i okolic w
szczególności poprzez
wykonywanie zadań w zakresie:
1) udzielania pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji
życiowej
2) działalności charytatywnej
3) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
4) ochrony i promocji zdrowia
5) działań na rzecz dzieci i
młodzieży, osób
niepełnosprawnych oraz w
podeszłym wieku
6) podejmowanie działań
zmniejszających zjawisko
bezrobocia w regionie
7) działalaności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
8) działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
9) nauki, edukacji, oświaty i
wychowania
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji
11) upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i turystyki
12) ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
13) inicjowanie i wspieranie
działań na recz profilaktyki i
rozwiązywania problemów

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Bernadeta Markiewicz
Jerzy Wieliński
Elżbieta Wieczorek
Anna Jodko
Kinga Rakowska
Sławomir Kucner

Status
OPP
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0000485028

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE
"LAPIDARIUM ŻYDOWSKIE
WE WRONKACH"
Wronki
ul. Szkolna 2
Wronki
64-510 Wronki

Gmina

Wronki

Cele stowarzyszenia
społecznych
14) upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój
demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego
15) działań na rzecz integracji
europejskiej oraz roziwjania
kontaktów współpracy między
społeczeństwami
16) promocji i organizacji
wolontariatu
17) organizowanie i prowadzenie
dzialań na recz rozowju
infrastruktury wsi
Celem stowarzyszenia jest
zbudowanie we wronkach
Lapidarium z macew
zachowanych z dawnych
wronieckich cmentarzy
żydowskich i opieka nad nim oraz
upamiętnienie kultury żydowskiej.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Bogusław Marek
Hegeduess
Piotr Marian Pojasek
Łukasz Majchrzak
Danuta Teresa Nowak
Wiesław Jakub Michalak
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE KOBIET
AKTYWNYCH POD NAZWĄ
"KWIATY POLNE"
Koźmin
ul. Koźmin 13
Koźmin
64-520 Obrzycko

Gmina
Obrzycko

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz promocji
gminy
2) inspirowanie działań na rzecz
rozwoju kultury
3) propagowanie folkloru
4) wspomaganie inicjatyw
budowania społeczeństwa
obywatelskiego
5) ochrona praw, reprezentowanie
interesów i działanie na rzecz
poprawy sytuacji
społeczno-zawodowej kobiet
wiejskich i ich rodzin
6) inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz
poprawy warunków życia i pracy
kobiet wiejskich
7) udzielanie pomocy kobietom w
wykonywaniu przez nie
obowiązków matki i gospodyni
8) prowadzenie wśród kobiet
wiejskich działalności
społeczno-wychowawczej,
oświatowo-kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno-bytowych rodzin
wiejskich
9) upowszechnianie postępu w
rolnictwie i gospodarstwie
domowym
10) prowadzenie działań na rzecz
poprawy stanu zdrowia i opieki
społecznej mieszkańców wsi
11) propagowanie metod i
sposobów zdrowego stylu życia
12) prowadzenie różnego rodzaju
działań mających na celu
integrację społeczną i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Ewa Ciesielczyk
Leonarda Ciesielczyk
Irena Maria Gendera

Status
OPP
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

"STOWARZYSZENIE ZIELONE Kaźmierz
RADZYNY"
Radzyny
ul. Radzyny, Jagodowa 9
Radzyny
64-530 Kaźmierz

Cele stowarzyszenia
obszarów wiejskich
13) dbałość o ochronę przyrody i
krajobrazu
14) pomoc osobom
niepełnosprawnym.
Celami Stowarzyszenia są:
a) ochrona środowiska
b) działalność ekologiczna
c) działalność kulturalna,
oświatowa i sportowa
d) ochrona praw i dobrostanu
zwierząt
e) wzmacnianie więzi miejscowej
ludności z małą ojczyzną,
pielęgnowanie jej tradycji
f) działalność profilaktyczna
związana z patologiami
społecznymi
g) poszerznie grona miłośników i
sympatyków regionu
h) poprawa walorów estetycznych
i krajobrazowych regionu oraz
jego promocja
i) działalność na rzecz ochrony
zdrowia mieszkańców
j) rozwój infrastruktury regionu
k) działania dotyczące użytku
publicznego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Paweł Góralczyk
Artur Cegłowski
Karolina Cegłowska
Agnieszka Góralczyk
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW
DZIECI PRZEDSZKOLA "MIŚ
USZATEK" W OSTROROGU USZATEK
Ostroróg
ul. Wroniecka 12
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenie jest
wspieranie działań Przedszkola
Miś Uszatek w Ostrorogu, w tym
w szczególności:
1. Popularyzacja idei działań na
recz dobra dzieci.
2. Wszechstronne działanie na
rzecz zwiększenia świadomości
środowisk lokalnych odnośnie
praw dziecka.
3. Wspieranie inicjatyw mających
na celu rozwój intelektualny,
fizyczny oraz duchowy dzieci.
4. Działanie na recz utrzymania,
modernizacji i wzbogacania bazy
lokalowej oraz rzeczowej
przedszkola "MIś Uszatek" w
Ostrorogu.
5. Aktywizacja, integracja i
zwiększenie zainteresowania
środowisk lokalnych sprawami
oraz sprawami oraz problemami
przedszkola.
6. Uczestniczenie dzieci w życiu
kulturalnym miasta, regionu, kraju.
7. Poznawanie historii.
8. Działalność ekologiczna.
9. Popularyzacja nauki języków
obcych i innych kół zainteresowań
wśród młodzieży.
10. Pomoc dzeciom z rodzin
najuboższych.
11. Inicjowanie różnych form
współpracy przedszkola z
rodzicami dzieci.
12. Podejmowanie działań w
zakresie szeroko pojętej pomocy
psyhcologiczno-pedagogicznej, a
przede wszystkim profilaktyki
uzależnień i pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Jolanta Marchewka
Joanna Ponczek
Dominika Świnka

Status
OPP
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Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

13. Promowanie integracji z Unią
Europejską.
14. Działania na rzecz idei rozwoju
demokracji.
15. Działania na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.
16. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
17. Działalność w zakresie
ochrony zdrowia oraz ratownictwa.
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0000499029

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE LUDZI
CZYNU
Kaźmierz
ul. Szamotulska 70
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Gmina
Kaźmierz

Cele stowarzyszenia
Celem działalności
Stowarzyszenia jest rozwój
obszarów wiejskich i ich
mieszkańców, wspieranie i
upowszechnianie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
opartego na wiedzy, budowaniu
partnerstwa i dialogu na rzecz
rozwoju wsi oraz aktywizowanie
społeczności lokalnych. Niesienie
różnorodnych form pomocy
osobom potrzebującym, bądź
wspieranie działań obejmującyhc
zadania w zakresie:
1. Działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
2. Rozwoju świadomości
społecznej i wzrostu uczestnictwa
w życiu publicznym
3. Wzmacniania inicjatyw
obywatelskich i zachęcania do
aktywności społecznej
4. Podtrzymywania tradycji
kulturowych i obywatelskich oraz
działania na rzecz integracji
społecznej
5. Promowania idei integracji
środowisk rdzennych ze
środowiskiem napływowym
6. Upowszechniania wiedzy
dotyczącej samorządu
terytorialnego i społeczństwa
obywatelskiego, w tym form jego
działania
7. Promocji i organizacji
wolontariatu
8. Wspierania rozwoju współpracy
międzysektorowej (partnerstwa
publiczno-prywatnego,
partnerstwa

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Piotr Lorek
Rafał Kulik
Karolina Ziemniewska

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

publiczno-społecznego) oraz
promowanie dialogu
obywatelskiego jako formy
partycypacji obywatelskiej
9. Promowania ekologii i ochrony
środowiska naturalnego
10. Rozwoju działań na rzecz
kultury lokalnej i wychowania
zdrowotnego
11. Tworzenia, promocji i realizacji
programów mających na celu
pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i
osób (w tym niepełnosprawnych)
12. Organizacji zajęć
edukacyjnych oraz rekreacji dla
dzieci, młodzieży i seniorów
13. Działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym:
rozwój przedsiębiorczości;
promocji zatrudnienia i
aktywizację zawodową wśród
osób pozostających bez pracy lub
osób zagrożonych jej utratą
14. Przeciwdziałania patologiom
społecznym
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Gmina

WRONIECKIE
Wronki
STOWARZYSZENIE KULTURY
Wronki
ul. Poznańska 59
Wronki
64-510 Wronki

Cele stowarzyszenia
Celem działalności
Stowarzyszenia jest:
1. Kultywowanie i promowanie
polskiego folkloru, w
szczególności w wymiarze
dziecięcym oraz jego
popularyzacja za granicą
2. Działalność na rzecz integracji
europejskiej poprzez promowanie
kultury polskiej w krajach Unii
Europejskiej
3. Propagowaie folkloru Unii
Europejskiej
4. Promocja Miasta i Gminy
Wronki oraz Powiatu
Szamotulskiego
5. Upowszechnianie społeczne
pozytywnych wzorców aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym
dzieci i młodzieży
6. Aktywizacja dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej do udzialu w
życiu kulturalnym
7. Kształtowanie postaw
patriotycznych, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży
8. Prowadzenie działalności
charytatywnej

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Monika Góral
Sylweriusz Nowak
Karolina Krygier

Status
OPP
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE LEPSZE
SZAMOTUŁY
Szamotuły
ul. Kazimierza Wielkiego 40
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz zwiększania
udziału ludzi mieszkańców
Szamotuł w życiu publicznym
2. Propagowanie idei
samorządności wśród
mieszkańców Szamotuł
3. Działanie na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego
4. Upowszechnianie wiedzy na
temat lokalnego dziedzictwa
kulturowego
5. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i
kwalifikacji umożliwiajacych
mieszkańcom Szamotuł
spełnianie funkcji społecznych i
zawodowych w społeczeństwie
6. Upowszechnianie postaw
proeuropejskich wśród
mieszkańców Szamotuł
7. Inspirowanie mieszkańców
Szamotuł do podejmowania
działalności gospodarczej
8. Ułatwianie mieszkańcom
Szamotuł kontaktów z instytucjami
i organizacjami
międzynarodowymi
9. Promocja kultury, w
szczególności tworzonej przez
mieszkańców Szamotuł i do nich
adresowanej
10. Promocja ekologii i ochrony
środowiska
11. Promocja kultury fizycznej i
sportu.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Rafał Konieczny
Małgorzata Kapłon
Malwina Szymaniak-Turek
Natalia Kapłon
Marta Konieczna

Status
OPP
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
PNIEWSKIE
STOWARZYSZENIE
"PERSPEKTYWA" W
PNIEWACH
Pniewy
ul. Św. Ducha 18
Pniewy
62-045 Pniewy

Gmina
Pniewy

Cele stowarzyszenia
Celami Stowarzyszenia są:
1) Tworzenie infrastruktury,
działanie na rzecz wspierania
realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej oraz rehabilitacji
społecznej, zdrowotnej i
zawodowej osób i grup
społecznych;
2) Organizowanie i udzielanie
pomocy rzeczowej, finansowej i
usługowej osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej;
3) Wspieranie, organizowanie i
tworzenie warunków aktywizacji
życiowej i integracji seniorów w
tym róznych form edukacji,
rehabilitacji, wypocznyku oraz
spędzania czasu wolnego;
4) Wspomaganie rodziców i
opiekunów w procesie
edukacyjno- wychowawczym
dzieci i młodzieży;
5) Współdziałanie z organami
administracji państwowej
samorządowej, instytucjami i
organizacjami pozarządowymi,
zwłaszcza w obszarze
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu;
6) Działanie na rzecz rozwoju
obszraów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochrony i poprawy stanu
dziedzictwa publicznego i
kulturowego, poprawy jakości
standradów życia, prowadzaenia
działalności kulturalnej i
oświatowej oraz sportowej i
turystycznej, a takze ożywianie,
aktywizowanie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Krystyna
Drozdowska-Szychowiak
Elżbieta Musiał
Romana Bilewska
Aleksandra Jendruch
Bożena Barańska

Status
OPP
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
ROZWOJU LOKALNEGO
"EFEKT" WE WRONKACH
Wronki
ul. Polna 8
Wronki
64-510 Wronki

Gmina
Wronki

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promowanie Wielkopolski,
kreowanie jej etosu i obrona
interesów.
2. Działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju oraz
aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego na rzecz:
a) szkoleń
b) integracji środowisk
c) tradycji
d) rozwoju wiosek tematycznych
e) informacji i innowacji
f) poradnictwa
g) sportu
3. Podejmowanie działań
służących:
a) rozwojowi przedsiębiorczości
b) polityki gospodarczej regionu.
4. Pozyskiwanie środków na
działalność z dostępnych funduszy
pomocowych.
5. Okazywanie pomocy wszystkim
członkom Stowarzyszenia
będącym w potrzebie.
6. Pomoc osobom bezrobotnym w
poszukiwaniu zatrudnienia.
7. Kształcenie ustawiczne
dorosłych (PKD 80.42.B).
8. Działalność pomocowa na
rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Inicjowanie i wspieranie działań
na rzecz profilaktyki i
rozwiazywania problemów
społecznych, w tym:
a) ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji zyciowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i
osób,

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Irena Maria
Wojciechowska
Łukasz Marek Klapczyński
Marita Testka
Magdalena Dominika
Żurkowska
Stanisław Marian
Żołądkowski
Irena Genowefa Klekota
Mariusz Śmigielski
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

b) rehabilitacji zawodowwej i
społecznej osób z
niepełnosprawnością
c) dobroczynności.
10.Wspieranie w regionie:
a) budowy świadomości
obywatelskiej
b) upowszechniania
demokratycznej kultury
uczestnictwa w życiu publicznym
c) rozwoju kulturalnego i
oświatowego
d) kultury fizycznej i sportu.
11. Działalność charytatywna.
12. Projektowanie i
przeprowadzanei badań
naukowych, analiz i ekspertyz o
charakterze społecznym,
socjologicznym i marketingowym,
mającym na celu diagnozowanie
istotnych problemów oraz
wdrażanie projektów badawczych
w wyżej wymienionym zakresie.
13. Podejmowanie i wspieranie
działań mających na celu
równouprawnienie i wyrównywanie
szans kobiet i mężczyzn, różnych
grup społecznych oraz osób
narażonych na wykluczenie
społeczne na rynku pracy, w
dostępie do edukacji oraz w życiu
społecznym i politycznym.
14. Podtrzymywanie tradycji,
pielegnowanie polskości oraz
rozowju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
15. Ekologia i ochrona zwierząt
oraz dziedzictwa przyrodniczego.
16. Porządek i bezpieczeństwo
publiczne oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym.
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

17. Działanie na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
18. Prowadzenie działalności
edukacyjnej, wychowawczej,
społecznej, kulturalnej i sportowej
na każdym etapie rozwoju
człowieka.
19. Wspieranie rozowju dzieci,
młodzieży i dorosłych w zakresie
kształcenia, wychowania oraz
kształtowania osobowości i
pozytywnych postaw obywateli w
społeczeństwie.
20. Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez wspieranie
instytucji systemu oświaty oraz
osób napotykajacych na bariery
utrudniające lub uniemożliwiajace
dostęp do usług edukacyjnych.
21. Wzmacnianie atrakcyjności i
podnoszenie jakości oferty
edukacyjnej instytucji systemu
oświaty, szczególnie w zakresie
kształcenia kluczowych
kompetencji oraz zdolności
uczniów do przyszłego
zatrudnienia.
22. Wspieranie dzieci, młodzieży i
dorosłych, zagrożonych różnymi
patologiami społecznymi oraz
wymagających szczególnej opieki
i pomocy.
23. Wspieranie uczniów
szczególnie uzdolnionych, których
niekorzystna sytuacja materialna
stanowi barierę w rozwoju
edukacyjnym.
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0000557475

STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW I
PRZYJACIÓŁ "ROLNIKA"
Szamotuły
ul. Szczuczyńska 3
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

89 99

0000558294

STOWARZYSZENIE "NASZ
FYRTEL"
Szamotuły
ul. Gajowa 2
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły

90 100

000056231

KAŹMIERSKIE
STOWARZYSZENIE
AMAZONKI W KAŹMIERZU
Kaźmierz
ul. Modrzewiowa 4
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz

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

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
a) utrzymanie i integrowanie
środowiska absolwentów Szkoły,
b) udzielanie pomocy członkom
Stowarzyszenia oraz uczniom
Szkoły,
c) dbałośc o tradycje i dobre imię
Szkoły
d) Działanie na rzecz rozwoju
Szkoły,
e) promowanie Szkoły i jej
osiągnęć w środowisku,
f) prowadzenie działalności
edukacyjnej i wydawniczej.
Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz mieszkańców
miasta i gminy Szamotuły,
- wszechstronne propagowanie
informacji, metod i technik w
zakresie działalności kulturalnej,
rozrywkowej, edukacyjnej,
- promocja i popieranie zdrowego
trybu życia,
- pobudzanie świadomości
społeczności lokalnej w zakresie
postaw obywatelskich,
- ochrona środowiska.
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Reprezentowanie interesów
osób po leczeniu raka piersi oraz
pełna rehabilitacja psychofizycza.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Ryszard Frąckowiak
Roman Marian Napierała
Eleonora Błaszkowiak
Anna Maria Kaczmarek
Renata Bednarczyk
Roman Matusiak
Wojciech Chomicz

Status
OPP

Damian Dubiel
Maciej Marcin Magdziarek
Izabela Maria Dubiel
Justyna Dubiel

Babara Chylewska
Lidia Kukurenda
Agnieszka Szyling
Monika Kupś
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0000562539

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

STOWARZYSZENIE "KOBIET Z Ostroróg
BININA"
Binino
ul. Binino 33 lok. 2
Binino
64-560 Ostroróg

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz promocji
Gminy.
2. Inspirowanie działań na rzecz
rozwoju kultury.
3. Propagowanie folkloru.
4. Wspomaganie inicjatyw w
budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego.
5. Ochrona praw, reprezentowanie
interesów i działanie na rzecz
poprawy sytuacji
społeczno-zawodowej kobiet
wiejskich i ich rodzin.
6. Inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzcz
poprawy warunków życia i pracy
kobiet wiejskich.
7. Udzielanie pomocy kobietom w
wykonywaniu przez nie
obowiązków matki i gospodyni.
8. Prowadzenie wśród kobiet
wiejskich działalności
społeczno-wychowawczej,
oświatowo-kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno-bytowych rodzin
wiejskich.
9. Upowszechnianie postępu w
rolnictwie i gospodarstwie
domowym.
10. Prowadzenie działań na rzecz
poprawy stanu zdrowia i opieki
społecznej mieszkańców wsi w
szczególności osób straszych,
chorych, niepełnosprawnych oraz
wielodzietnych, niepełnych i
znajdujących się w
najtrudniejszych warunkach
życiowych.
11. Propagowanie metod i

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Monika Dębkowiak
Natalia Nowak
Agnieszka WeimannSpyrka

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

sposobów zdrowego stylu życia.
12. Prowadzenie różnego rodzaju
działań mających na celu
integracją społeczną i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
obszarów wiejskich.
13. Dbałość o ochronę przyrody i
krajobrazu wsi.
14. odnowa i rozwój wsi
15. prowadzenie działalności
społeczno- wychowawczej i
ośwaitowo- kulturalnej w
środowiskach wiejskich
16. prowadzenie działalności na
rzecz wszechstronnego rozwoju
obszraów wiejskich
17. wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości kobiet
18. inicjowani i prowadzenie
działań na rzecz poprawy
warunków życia i pracy kobiet na
wsi
19. upowszechnianie i rozwój form
współdziałania, gospodarowania i
racjonalnych metod prowadzeia
gospodartsw doowych
20. reprezentowania interesów
środowiska kobiet wiejskich
wobec organów administracji
publicznej
21. rozwój kultury ludowej, w tym
w szczególności kultury lokalnej i
regionalnej
22. wykonywanie innych zadań
związanych ze wspieraniem
rozwoju przedsiębiorczości na wsi
i podejmowaniem działań na rzecz
środowisk wiejskich.
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Numer KRS
0000563445

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
ROZOWJU WSI WIELONEK
Wielonek
ul. Wielonek 25
Wielonek
64-560 Ostroróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest
działalność publiczna na rzecz
poprawy warunków życia
społeczności Wsi Wielonek oraz
rozwoju wsi, w szczególności
poprzez wykonywanie zadań w
zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób i
rodzin;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działania na rzecz osób
niepełnosprawnych;
6) promocji zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7) działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
8) działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
9) nauki, edukacji, oświaty i
wychowania;
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji;
11) upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i turystyki;
12) ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
13) działań wspomagających

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Julita Zofia Perz
Adam Gidaszewski
Grażyna Małgorzata Preiss
Beata Maria Heimann
Jarosław Oszmałek
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Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

rozwój demokracji;
14) ratownictwa i ochrony
ludności;
15) upowszechniania i ochrony
praw konsumentów;
16) działań na rzecz integracji
europejskiej;
17) promocji i organizacji
wolontariatu;
18) upowszechniania i rozwijania
kultury regionalnej;
19) innych działań.
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0000570413

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ PAMIĄTKOWA
W PAMIĄTKOWIE
Pamiątkowo
ul. Zielona 18
Pamiątkowo
64-514 Pamiątkowo

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest
wspieranie rozwoju kultury,
edukacji, turystyki, infrastruktury,
ochrona zwierząt, zapewnienie
bezpieczeństwa oraz dzialania na
rzecz ekologii na terenie
Pamiatkowa i Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczególności:
1) wspieranie inicjatyw majacych
na celu poprawę infrastruktury
wiejskiej;
2) ochrona środowiska i przyrody
przed wszelkimi negatywnymi
czynnikami ze szczególnym
uwzględnienim ochrony przed
niekorzystną zabudową;
3) promowanie ładu
przestrzennego i inne działalności
zmierzajace do zmiany jakości
przestrzeni poprzez zwracanie
uwagi społeczeństwa i władz na
potrzebę poprawy standardów
zabudowy, ograniczenia
uciężliwości funkcji przemysłowej i
usługowej dla funkcji
mieszkaniowej oraz powiekszania
i utrzymywania terenów
przestrzeni służącej zaspokojeniu
potrzeb mieszkańców, w tym
zachowanie ternów zielonych;
4) podnoszenie poziomu
nauczania oraz wykształcenia
dzieci, młodzieży i dorosłych;
5) działanie na rzecz rozwoju
świadomości lokalnej, dbanie o
estetykę i promocję Sołectwa,
Gminy i Powiatu Szamotulskiego
6) wspieranie i zachęcanie
młodzieży do podejmowania
samodzielnytch inicjatyw
pożądanych społecznie;

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Grzegorz Gołąb
Justyna Bartkowiak
Monika Anna Kuźniak

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

7) dbanie o zachowanie
dziedzictwa kulturowego;
8) inicjowanie i rozwój nowych
form pracy z dziećmi i młodzieżą
poprze uaktywnianie środowiska
młodzieżowego oraz jego
oddziaływania na rówieśników;
94 104

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

0000593999

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU WSI
RADZYNY RADZYŃSKIE
ZAGAJNIKI
Radzyny
ul. Główna 16
Radzyny
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz

Celem działania Stowarzyszenie
jest:
A. Wykorzystywanie naturalnych
walorów przyrodniczych,
geograficznych i krajobrazowych
oraz potencjału ludzkiego do
prezentacji i promocji wsi Radzyny
oraz jej historii.
B. Integracja mieszkańców wsi,
przeciwdziałanie bezradności i
wykluczeniu społecznemu
C. Wspieranie inicjatyw
społecznych i gospodarczych wsi
Radzyny
D. Podejmowanie działań na rzecz
wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturowego,
gospodarczego,
sportowo-rekreacyjnego,
edukacyjnego i ekologicznego
E. Uwrażliwienie na piękno
przyrody i otoczenia
F. Inspirowanie działań na rzecz
wzrostu świadomości ekologicznej
G. Rekreacja dzieci, młodzieży i
osób dorosłych na łonie natury
H. Aktywizacja ludzi starszychintegracja międzypokoleniowa.

Jarosław Pszczoła
Łukasz Stachowiak
Alina Anna
Dubińska-Pszczoła
Marta Sylwia
Ratajczak-Maluśkiewicz

strona 76 z 108

Lp

Nr
ewidencyjny

95 105

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

Numer KRS
0000605946

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
"PROJEKT PNIEWY"
PNIEWY
ul. WOLNOŚCI 20
PNIEWY
62-045 PNIEWY

Gmina
PNIEWY

Cele stowarzyszenia
1. REPREZENTOWANIE I
OBRONA WSPÓLNYCH
INTERESÓW MIESZKAŃCÓW
GMINY PNIEWY.
2. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW GMINY
PNIEWY PRZEZ ROZWIJANIE
RELACJI MIĘDZY
SPOŁECZEŃSTWEM A
ORGANAMI WŁADZY
PUBLICZNEJ, PODMIOTAMI
GOSPODARCZYMI,
TWORZENIE PRZYJAZNEGO
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO,
GOSPODARCZEGO I
SPOŁECZNEGO.
3. POPIERANIE I PROMOCJA
INICJATYW, POSTAW I
DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH
TWORZENIU KULTURY
JAKOŚCI ORAZ ROZWOJOWI
JEDNOSTEK I GRUP,
DAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ
WZROSTU ZAMOŻNOŚCI I
SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW
GMINY PNIEWY.
4. POPULARYZOWANIE
AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
GMINY PNIEWY.
5. WSPIERANIE I WDRAŻANIEM
INNOWACYJNOŚCI.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
DAMIAN MACIEJ
ŁĘSZCZAK
ŁUKASZ JANISZEWSKI
MAREK WENDT
BEATA
MAŁECKA-KAPELA
JACEK SIMINIAK

Status
OPP
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Numer KRS
0000620680

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
"BEZPIECZNE OSIEDLE
KWIATOWE"
PNIEWY
ul. WRONIECKA 19
PNIEWY
62-045 PNIEWY

Gmina
PNIEWY

Cele stowarzyszenia
CELEM STOWARZYSZENIA
JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ
OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI W
ZAKRESIE:
- OCENY I ARTYKUŁOWANIA
POTRZEB W ZAKRESIE STANU
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO ORAZ
SPOŁECZNO-KULTURALNEGO
NA OBSZARZE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA;
- PODEJMOWANIA INICJATYW
NA RZECZ EKOLOGII I
OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ
OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO, A TAKŻE
DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU NA OBSZARZE
DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA;
- DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
OPTYMALNEGO
ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW REKREACYJNYCH;
- TWORZENIA WARUNKÓW
UMOŻLIWIAJĄCYCH
PROWADZENIE PRACY O
CHARAKTERZE
ROZWOJOWYM, TAKICH JAK:
SPORT, REKREACJA,
WYPOCZYNEK,
REHABILITACJA;
- TURYSTYKI I
KRAJOZNAWSTWA;
- NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I
WYCHOWANIA;
- WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY;
- KULTURY, SZTUKI, OCHRONY
DÓBR KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO;

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
PIOTR BALCEREK
ANDRZEJ KLIMAS
MARCIN BOROWSKI
MAŁGORZATA ŁĘCKA

Status
OPP
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Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

- PODJEMOWANIA INICJATYW
NA RZECZ OCHRONY I
PROMOCJI ZDROWIA,
POPRAWY KONDYCJI
FIZYCZNEJ I EDUKACJI
OBYWATELI;
- DZIAŁALNOŚCI
WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ
WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI
LOKLANYCH;
- POMOCY SPOŁECZNEJ, W
TYM POMOCY RODZINOM I
OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ
WYRÓWNANIU SZANS TYCH
RODZIN I OSÓB;
- DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
INTEGRACJI I REINTEGRACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM;
- PROMOCJI ZATRUDNIENIA I
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ
PRACY I ZAGROŻONYCH
ZWOLNIENIEM Z PRACY;
- DZIAŁALNOŚCI
CHARYTATYWNEJ;
- DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
- DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
OSÓB W WIEKU
EMERYTALNYM;
- PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIOM I
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
- DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
RODZINY, MACIERZYŃSTWA,
RODZICIELSTWA,
UPOWSZECHNIANIA I
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

OCHRONY PRAW DZIECKA;
- DZIAŁALNOŚCI
WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ
GOSPODARCZY, W TYM
ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
- ROZWOJU ROLNICTWA I
OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ
POMOCY SOCJALNEJ DLA
ROLNIKÓW I ICH RODZIN;
- PORZĄDKU I
BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO;
- UPOWSZECHNIANIA I
OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW
CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE
DZIŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH
ROZWÓJ DEMOKRACJI;
- POMOCY OFIAROM
KATASTROF, KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW
ZBROJNYCH I WOJEN W
KRAJU I ZA GRANICĄ;
- PROMOCJI I ORGANIZACJI
WOLONTARIATU.
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Numer KRS
0000641275

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE ZA
MŁODZI RODZICE
RUDKI-HUBY
RUDKI-HUBY 24
64-560 OSTRORÓG

Gmina
OSTRORÓG

Cele stowarzyszenia
CELE:
1) Wsparcie i zapewnienie
bezpieczeństwa młodocianym
ciężarnym i młodym rodzicom,
którzy musieli opuścić dom
rodzinny, pieczę zastępczą, czy
placówki wychowawcze;
2) Pomoc wychowankom i
absolwentom w usamodzielnianiu
się, zdobyciu wykjształcenia,
zawodu;
3) Uczenie właściwych postaw
rodzicielskich i zapewnienie
warunków do życia nowej rodziny;
4) Promocja aktywnych postaw
wychowanków i absolwentów na
rynku pracy;
5) Upowszechnianie wiedzy i
informacji o pieczy zastępczej;
promocja idei rodzicielstwa
zastępczego;
6) Gromadzenie funduszy na
działalność Stowarzyszenia;
7) Zachęcanie do podejmowania
działań w zakresie wolontariatu
oraz tworzenie warunków jego
działalności;
8) Współpracę z organami władzy
państwowej, samorządowej oraz
innymi organizacjami
pozarządowymi, kościołem
katolickim i innymi związkami
wyznaniowymi a także
placówkami i osobami fizycznymi
dla realizacji celów statutowych
wymienionych w rozdziale II;
9) Współpraca z osobami,
instytucjami i organizacjami
realizującymi podobne cele.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
HANNA SZYPOWICZ
GRAŻYNA RUCIAK
ŁUKASZ URBANEK

Status
OPP
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Numer KRS
0000645647

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE "WOLNA
GRUPA TWÓRCZA"
Szamotuły
ul. Kolarska 11
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
1. Wspieranie postaw
patriotycznych.
2. Kultywowanie i
upowszechnianie dziedzictwa
historyczno-kulturowego Ziemi
Szamotulskiej.
3. Podejmowanie inicjatyw
związanych z promowaniem
Szamotuł i regionu w kraju i za
granicą.
4. Wyrażanie opinii w zakresie
potrzeb społecznych i kulturalnych
obywateli wobec władz
samorządowych i
administracyjnych różnych
szczebli.
5. Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, szczególnie
wspieranie ruchu obywatelskiego i
działań sektora organizacji
pozarządowych.
6. Rozwój społeczeństwa
informatycznego, popularyzacja
nowych rozwiązań i narzędzi w
działaniach artystycznych oraz
edukacji kulturalnej.
7. Inicjowanie i organizowanie
różnorodnych form życia
kulturalnego.
8. Prowadzenie działalności
kulturalnej i oświatowej, w tym
edukacja kulturalna dzieci,
młodzieży, dorosłych.
9. Promocja i wspieranie lokalnej
twórczości kulturalno-artystycznej
opartej na lokalnym dziedzictwie
historyczno-kulturowym.
10. Inspirowanie i realizowanie
działań słyżących
wszechstronnemu rozwojowi
społeczności loklanej oraz

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Agnieszka
Krygier-Łączkowska
Jarosław Kałużyński
Łukasz Bernady

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

integracja lokalnego środowiska,
w tym osób niepełnosprawnych,
służąca przeciwdziałaniu i
zapobieganiu patologiom i
wykluczeniu społecznemu.
11. Promocja i rozwój obszarów
wiejskich.
12. Działania związane z troską o
środowisko i rozwój ekelogii.
13. Działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Numer KRS
0000659682

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU
SOŁECTWA
PIASKOWO-KAROLEWO
Piaskowo
ul. Piaskowo 2 lok. 3
Piaskowo
64-560 Ostroróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz rozwoju i
odnowy sołectwa PiaskowoKarolewo
2. Inspirowanie działań na rzecz
rozwoju kultury
3. Propagowanie dziedzictwa
lokalnego
4. Wspomaganie inicjatyw w
budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego
5. Upowsechnianie postępu w
rolnictwie i gospodarstwie
domowym
6. Prowadzenie działań na rzecz
poprawy, stanu zdrowia i opieki
społecznej mieszakńców wsi w
szczególności osób starszych,
chorych, niepełnosprawnych oraz
rodzin wielodzietnych, niepełnych i
znajdujących się w
najtrudniejszych warunkach
życiowych
7. Propagowanie metod i
sposobów zdrowego stylu życia
8. Prowadzenie różnego rodzaju
działań mających na celu
integracje społeczną i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu mieszkańców
obszarów wiejskich
9. Dbałość o ochronę przyrody i
krajobrazu wsi

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Sylwia Kubiak
Teresa Sibrecht
Małgorzata Woźniak

Status
OPP
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Numer KRS
0000656934

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU
SOŁECTWA NOJEWO
"NOJEWIAK" W NOJEWIE
Nojewo
ul. Nojewo 9
Nojewo
62-045 Pniewy

Gmina
Pniewy

Cele stowarzyszenia
Celem działania Stowarzyszenia
jest odnowa i rozwój wsi.
Aktywizowanie i integrowanie oraz
rozwój środowiska lokalnego wsi
Nojewo i okolic w szczególności
poprzez wykonywanie zadań w
zakresie:
1) Podtrzymywania tradycji
narodowej i regionalnej,
pielęgnowanie Polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej,
regionalnej, obywatelskiej i
kulturowej.
2) Oragnizowanie i prowadzenie
działań na rzecz rozwoju
infrastruktury wsi.
3) Działań na rzecz dzieci i
młodzieży, osób
niepełnosprawnych oraz osób w
podeszłym wieku.
4) Podejmowanie działań
zmniejszających zjawisko
bezrobocia w regionie.
5) Działalności wspomagajacej
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości.
6) Działalności wspomagajacej
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych.
7) Nauki, edukacji, oświaty i
wychowania: wspomaganie
rodziców i opiekunów w procesie
edukacyjno- wychowawczym
dzieci i młodzieży.
8) Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji lokalnej.
9) Ochrona zabytków i dziedzictwa
kulurowego.
10) Upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i turystyki.
11) Ochrony środowiska w tym

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Paweł Kęsy
Grażyna Jolanta Ryszczyk
Maria Gabriela
Sawczyn-Stamatoska
Krzesimir Kramm
Adam Marcin
Krzemieniewski
Inez Kęsy

strona 85 z 108

Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

ochrony zwierząt, ochrony
przyrody oraz dziedzictwa
przyrodniczego.
12) Inicjowanie i wspieranie
działań na rzecz profilaktyki i
rozwiązywania problemów.
13) Upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich. A także
działań wspomagających rozwój
demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego.
14) Działań na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
15) Promocji i organizacji
wolontariatu.
16) Udzielania pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji
życiowej.
17) Działalności charytatywnej.
18) Ochrony i promocji zdrowia.

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

strona 86 z 108

Lp

Nr
ewidencyjny

101 111

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

Numer KRS
0000664150

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE MAMY DZIECIOM W DOBROJEWIE
Dobrojewo
ul. Dobrojewo 27 lok. 4
Dobrojewo
64-560 Ostroróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz rozwoju
dzieci i młodzieży w miejscowości
Dobrojewo w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania,
rozwijania zainteresowań,
zdolności, twórczego myślenia,
oraz osiągania optymalnych
wyników w nauce,
2. działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
3. organizowanie wypoczynku
wakacyjnego i zimowego dla
dzieci i młodzieży,
4. organizowanie imprez
okolicznosciowych i różnych form
zajęć kulturalnych i sportowych
dla dzieci i młodzieży,
5. ispirowanie działań na rzecz
rozwoju kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
6. rozwijanie turystyki i rekreacji,
7. działanie na rzecz ekologii i
ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
8. propagowanie dziedzictwa
lokalnego,
9. podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
10. wspomaganie inicjatywy w
budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego,
11. rozwijanie umiejętności kobiet,
12. prowadzenie działań na rzecz

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Ewelina Krakowska
Monika Kędzierska
Matylda Kaczmarek

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

poprawy stanu zdrowia i opieki
społecznej mieszkańców wsi w
szczególności osób
niepełnosprawnych oraz rodzin
wielodzietnych, niepełnych i
znajdujących się w
najtrudniejszych warunkach
życiowych,
13. propagowanie zdrowego stylu
życia,
14. prowadzenie różnego rodzaju
działan mających na celu
integrację społeczną i
przeciwdziałanie wykluczenu
społecznemu mieszkanców
obszarów wiejskich w
szczególności dzieci i młodzieży,
15. dbałość o ochronę przyrody,
krajobrazu wsi i otoczenia, w
którym żyją mieszkańcy
Dobrojewa
16. promocja i organizacja
wolontariatu.
17. odnowa i rozwój wsi
18. prowadzenie działalności
społeczno- wychowawczej i
oświatowo- kulturalnej w
środowiskach wiejskich
19. prowadzenie działalności na
rzecz wszechstronnego rozwoju
obszraów wiejskich
20. wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości kobiet
21. inicjowanie i prowadzenie
działań na rzecz poprawy
warunków życia i pracy kobiet na
wsi
22. upowszechnianie i rozwój form
współdziałania, gospodarowania i
racjonalnych metod prowadzenia
gospodarstw domowych
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

23. reprezentowania interesów
środowiska kobiet wiejksich
wobec organów administracji
publicznej
24. rozwój kultury ludowej, w tym
w szczególności kultury lokalnej i
regionalnej
25. wykonywanie innych zadań
związanych ze wspieraniem
rozwoju przedsiębiorczości na wsi
i podejmowaniem działań na rzecz
środowisk wiejskich.
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0000671357

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

OGÓLNOPOLSKIE
Szamotuły
STOWARZYSZENIE
POŁOŻNYCH RODZINNYCH W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. Romana Maya 56
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celami Stowarzyszenia są:
1. Promocja i ochrona zdrowia, w
szczególności promocja i ochrona
zdrowia publicznego, w opraciu o
holistyczną koncepcję człowieka i
świata oraz poprawa poziomu
opieki perinatalnej i warunków
panujących w placówkach
położniczych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Promocja zawodu położnej
rodzinnej, budowanie prestiżu
zawodowego polskiej połoznej
rodzinnej oraz ochrona praw
położnej rodzinnej.
3. Propagowanie i umacnianie
samodzielności zawodowej
położnej rodzinnej oraz
dobrowolnego wyboru położnej
przez Polaków.
4. Tworzenie warunków do
wykonywania niezależnego
zawodu położnej rodzinnej jako
samodzielnego dysponenta
świadczeń i usług medycznych.
5. Propagowanie i realizacja
działań na rzecz opieki
okołoporodowej oraz standardu
opieki okołoporodowej.
6. Poprawa bezpieczeństwa i
jakości usług medycznych.
7. Upowszechnianie
indywidualnego podejścia do
kobiet w okresie ciąży, porodu,
połogu i karmienia naturalnego
oraz wspieranie kobiet i ich rodzin
na każdym etapie ich życia.
8. Podnoszenie wiedzy
społeczeństwa w zakresie
problemów społecznych oraz
promocja postaw prozdrowotnych,

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Agnieszka KamińskaNowak
Halina Tłoczek
Agnieszka Brześcińska
Joanna Lehmann
Jolanta Sałecka

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
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zarządu

Status
OPP

w kontekście medycznym,
psychologicznym i społecznym.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym.
9. Współtworzenie, tworzenie,
współdziałanie w zakresie
warunków dla istnienia i rozwoju
pozaszpitalnych miejsc do
edukacji oraz profilaktyki
zdrowotnej kobiet.
10. Respektowanie wolności i
swobód obywatelskich, a także
praw człowieka i pacjenta,
szczególnie w zakresie wyboru
metody profilaktyki i edukacji oraz
ochrona praw kobiet, ojcostwa i
macierzyństwa.
11. Nauka, edukacja, oświata,
wychowanie i działalność
naukowa.
12. Kultura fizyczna i sport.
13. Działalność charytatywna i
dobroczynność.
14. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
15. Promocja zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej, w
szczególności osób pzostających
bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
16. Promocja i organizacja
wolontariatu.
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Numer KRS
0000698520

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
SOŁTYSÓW GMINY
OSTRORÓG
Ostroróg
ul. Wroniecka 14
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Gmina
Ostroróg

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Reprezentowanie i obrona
wspólnych społecznych i
prawnych interesów sołtysów jako
przedstawicieli społeczności
wiejskiej.
2. Działanie na rzecz rozwoju
sołectw i obwodów miejskich
istniejących na terenie Gminy
Ostroróg.
3. Działalność charytatywna.
4. Podtrzymywanie i
upowszchnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
7. Działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.
8. Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym.
9. Działalnosć wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.
10. Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych.
11. Rozwój edukacji, oświaty i
wychowania.
12. Działaność na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży.
13. Podejowanie działań w
obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
14. Wspieranie i upowszechnienie
kultury fizycznej.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Teresa Sibrecht
Agnieszka Sobczak
Grażyna Szydłowska

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

15. Dbałość oochronę przyrody i
krajobrazu wsi.
16. Rozwój turystyki i
krajoznastwa.
17. Pomoc ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych.
18. Działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
19. Promocja i organizacja
wolontariatu.
20. Działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
21. Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym.
22. Działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3
działalność pożytku publicznego,
organizacje pozarządowe,
wyłącznie stosowania przepisów
ustawy ust. 3 w zakresie
określonym w pkt 1-32a.
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE
"BUKOWA"
Lulinek
ul. Bukowa 23
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celami Stowarzyszenia są:
a) Budowa kanalizacji, budowa
drogi oraz pełnej infrastruktury
przy ulicy Bukowej w
miejscowości Lulinek
b) Bieżące utrzymanie i
polepszanie nawierzchni działek
wydzielonych na drogę dojazdową
do nieruchomości, których wjazd
usytuowany jest od ulicy Bukowej.
c) Działania na rzecz poprawy
stadardu życia mieszkańców w
miejscowości Lulinek, a w
szczególnści mieszkańców ul.
Bukowej.
d) Podejmowanie działań na rzecz
rozwoju wsi Lulinek oraz integracji
mieszkańców z wykorzystaniem
ich aktywności.
e) Działanie na rzecz poprawy,
estetyki, ładu i porządku, ochrony
środowiska i ekologii w miejscu
zamieszkania i otoczeniu
f) Aktywizowanie i rozwój
społeczności lokalnej, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego.
g) Rozwijanie zainteresowań
kulturalnych i turystycznych
mieszkańców Lulinka.
h) Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Tomasz Mikołaj
Sławkowski
Jacek Szlachetka
Wiesław Dariusz Stober
Marta Więcławska

Status
OPP
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105 115

0000717808

STOWARZYSZENIE
"MIŁOŚNICY PRZYRODY" W
DOBROJEWIE
Dobrojewo
Dobrojewo 32 lok. 2
64-560 Ostroróg

Ostroróg

106 116

0000727169

STOWARZYSZENIE
PATRIOTYCZNI PL W
DOBROJEWIE
Dobrojewo
Ostroróg 32 lok. 2
64-560 Ostroróg

Ostroróg

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

Cele stowarzyszenia
Celem stowarzyszenia jest
prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej
zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w
przedsięwzięciach edukacyjnokulturalnych, w szczególności na
rzecz dzieci i młodzieży,
wspieranie Seniorów oraz rodzin
w trudnej sytuacji życiowej,
promocja nowoczesnych
rozwiązań w ochronie środowiska
poprzez prowadzenie działalności
z zakresu edukacji przyrodniczej.
Celem Stowarzyszenia jest
popularyzacja, uczestnictwo,
rozwój, organizacja działań w
zakresie propagowania historii i
tradycji narodowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych,
podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Konrad Kaszkowiak
Janina Florek
Grzegorz Kupś

Status
OPP

Konrad Kaszkowiak
Tomasz Kaźmierczak
Joanna KaszkowiakKaźmierczak
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

SZAMOTULSKIE
Szamotuły
STOWARZYSZENIE
REKONSTRUKCJI
HISTORYCZNYCH "ORZEŁ" W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. Długa 94
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Cele stowarzyszenia
1. Opieka nad zabytkami
architektury militarnej,
posiadającymi wartość
historyczną, artystyczną lub
naukową.
2. Inicjowanie działań których
celem ma być ochrona pomników
pamięci narodowej, miejsc
upamiętniających bohaterstwo i
męstwo narodu polskiego,
loklanych bohaterów, walczących
o niepodległość Polski ora walki z
okupantem na terenach
wielkopolski w okresie od
początku XX wieku.
3. Działania mające zabezpieczyć
miejsca pochówku zasłużonych w
walce o uzyskanie niepodległości
ofiar przestępczych działań
przeciwko narodowi polskiemu
oraz pokojowi i demokracji w
Polsce jak i poza jej granicami.
Zahamowanie procesów
destrukcji tych miejsc oraz
dokumentowanie ich stanu
obecnego oraz stanu po
przeprowadzeniu działań
konserwatorskich i
restauratorskich.
4. Popularyzacja, uczestnictwo,
rozwój i organizacja działań w
zakresie propagowania historii i
tradycji narodowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych,
podtrzymywania tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości.
5. Udział w lokalnych
środowiskach miłośników historii i
tradycji formacji wojskowych na
sympozjach, konferencjach i

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
wojciech Stanek
Dawid Pius
Violetta Buchwald

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

spotkaniach rekonstrukcyjnych na
arenie krajowej i
międzynarodowej.
6. Działalność edukacyjna wśród
dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych ze szczególnym
uwzględnieniem historii
wojskowości, umundurowania
wojsk biorących udział w wojnach
światowych XX wieku na terenach
Polski, priorytetem tych
programów edukacyjnych winna
być historia: żołnierzy A. K.
podziemie niepodległościowe,
Wojska Polskiego, Ludowego
Wojska Polskiego, Wojska
Sowieckie, Wojska Niemieckie
(wemaht) i Powstania
Wielkopolskiego, Bataliony
Obrony Narodowej - Szamotuły
(BON).
7. Czynny udział w życiu
środowisk lokalnych i młodzieży
dotyczącym propagowania wiedzy
o historii, ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów żołnierzy
A. K. Wojska polskiego XX wieku,
historii wojsk innych państw.
Propagowanie historii Powstania
Wielkopolskiego.
8. Udział w imprezach
upowszechniających kulturę,
turystykę, promocję Szamotuł i
Wielkopolski.
9. Promocja i realizacja zadań
związanych z historią Wojska
Polskiego, współpraca na terenie
kraju, promocja historii jednostek,
izb pamięci, szlaku bojowego,
wyposażenia oraz innymi obecnej
działalności jednostek
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

wojskowych na potrzeby kraju,
świata oraz współpraca z grupami
rekonstrukcji historycznej.
108 118

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

0000755192

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW HISTORII
"HUZAR" KOPANINA
Kopanina
ul. Gajowa 19
Kopanina
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz

Cele Stowarzyszenia to:
1. podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
2. propagowanie sród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych historii,
tradycji oraz kultury regionu
3. organizowanie spotkań, zlotów,
rajdów, pokazów, ekspozycji
muzealnych, wykładów, wyjazdów
na imprezy historyczne
4. działalność edukacyjnapropagowanie wśród dzieci i
młodzieży dziedzictwa
historycznego i kulturowego
regionu
5. organizowanie imprez
kulturalno-oświatowych
adresowanych do społeczności
lokalnej
6. współpraca z wszelkimi
osobami, grupami,
stowarzyszeniami oraz
instytucjami w podobnych celach
działania
7. działalność charytatywna.

Grzegorz Fronczak
Mirosław Józef Bartoszak
Jerzy Guze
Elwira Fronczak
Lidia Skowrońska
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE "RAZEM
DLA SZAMOTUŁ" W
SZAMOTUŁACH
Szamotuły
ul. Rynek 4
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Gmina
Szamotuły

Cele stowarzyszenia
Celem stowarzyszenia jest:
1. integracja mieszkańców
regionu szamotulskiego związana
z działaniem stowarzyszenia na
rzecz zrównoważonego rozwoju
tego obszaru oraz tworzenie
lobbingu na rzecz rozwoju i
promocji regionu.
2. przyczynianie się do rozwoju na
terenie regionu szamotulskiego
społeczeństwa obywatelskiego, w
szczególności budzenie inicjatyw
społecznych i kształtowanie
postaw obywatelskich, a także
wspieranie rozwoju demokracji.
3. inicjowanie działań na rzecz
podnoszenia poziomu życia
mieszkańców, podejmowanie i
rozwijanie współpracy w tym
zakresie z samorządami
lokalnymi, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wpływającymi swoimi
działaniami na jakość życia w
regionie szamotulskim
4. rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów lokalnych
społeczności i różnych środowisk
we współpracy z władzami
samorządowymi
5. wypracowanie praktyki
konsultacji społecznych w
zakresie krótko i długofalowych
działań inwestycyjnych
dotyczących społeczności
lokalnej, w tym uczestnictwo w
formułowaniu strategii rozwoju
miasta i gminy Szamotuły oraz
regionu szamotulskiego.
6. dbanie o aktualny i rzetelny
przekaz informacji o wszelkich

Telefon

Imię i nazwisko osób
Status
wchodzących w skład
OPP
zarządu
Agata Majchrzak
Maciej Marcin Magdziarek
Mariola Beata Kasper
Jacek Wicher
Dariusz Paweł Wachowiak
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Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

działaniach instytucjonalnych
mających wpływ na warunki życia
lokalnej społeczności i środowisk
społecznych
7. upowszechnianie wiedzy o
dorobku Szamotuł i regionu,
kultywowanie i podtrzymywanie
tradycji, pogłębianie wśród
mieszkańców patriotyzmu
lokalnego, propagowanie wśród
mieszkańców informacji o tradycji
i historii miasta i regionu
8. budowanie poparcia
społecznego dla działań
nakierowanych na ważne potrzeby
ogółu mieszkańców, zarówno
społeczno- gospodarcze, jak i
związane z ochroną zasobów
naturalnych dla zachowania
korzystnego ich wpływu na klimat,
powietrze, wodę, glebę, warunki
życia i zdrowia mieszkańców oraz
na równowagę przyrodniczą
9. pobudzanie inicjatyw
społecznych i wspieranie działań
zmierzających do zaspokojenia
potrzeb mieszkańców w zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, edukacji, sportu,
rekreacji i turystyki
10. prowadzenie i
upowszechnianie idei działalności
pożytku publicznego, wolontariatu
i pomocy społecznej
11. pozyskiwanie środków
materialnych na statutową
działalność stowarzyszenia.
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Numer KRS
0000779401

Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
"JAWOROWY OGÓRD"
PNIEWY
Pniewy
ul. Targowa 14
Pniewy
62-045 Pniewy

Gmina
Pniewy

Cele stowarzyszenia
Celem stowarzyszenia jest
wykonywanie zadań publiccznych
w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrównywania szans tych odzin i
osób;
2) działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;
3) promocji i organizacji
wolontariatu;
4) tworzenie infrastruktury,
działania na rzecz wspierania
realziacji zadań z zakresu pomocy
społecznej oraz rehaibilitacji
społecznej, sdrowotnej i
zawodowej osób i grup
zawodowych;
5) działalności na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
6) działalności charytatywnej;
7) działania na rzecz rozwoju
obszraów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochorny i poprawy stanu
dziedzictwa publicznego i
kulturowego, poprawy jakości
standardów zycia, prowadzenia
działalności kulturalnej i
oświatowej, a takze ozywianie,
aktywizownaie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego;
8) działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności
lokallnych;
9) wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej;
10) turystyki i krajoznastwa;

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Bogna Witosławska
Katarzyna Matuszak
Renata Kończak
Weronika Śniechowska

Status
OPP
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0000780673

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE KLUB
MORSÓW "WODNE NIEBO"
OSTRORÓG
Ostroróg
ul. Pniewska 12 lok. A
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Gmina

Ostroróg

Cele stowarzyszenia
11) przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym;
12) działalności na rzecz
organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3
w zakresie określonym w kpt 1-32
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2013
roku o działalności pozytku
publicznego i wolontariacie.
Celem stowarzyszenia jest:
1) krzewienie higieny, zdrowia,
kultury fizycznej i sportu, a także
współpracę z innymi klubami.

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

Marzena Przybysz
Zbigniew Błoch
Grzegorz Zasański
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE "ZAGAJ Z
NAMI" GAJ MAŁY
Gaj Mały
Gaj Mały 71
64-520 Obrzycko

Gmina
Obrzycko

Cele stowarzyszenia
Cele stowarzyszenia:
1) wspieranie samorozwoju i
kształcenia członków
Stowarzyszenia;
2) ochrona i promocja zdrowia;
3) działalność na rzecz dzieci i
młodzieży w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych;
4) wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu;
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego;
6) turystyka i krajoznawstwo;
7) działalność na rzecz integracji
europejskiej, rozwijania kontaktów
i współpracy miedzy
społeczeństwami oraz promocji
Rzeczpospolitej polskiej za
granicą;
8) promocja i organizacja
wolontariatu;
9) nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i wychowanie;
10) działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
11) działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
12) działalność charytatywna oraz
pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i
osób, a także działalność w
zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym;
13) działalności na rzecz osób

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Małgorzata Łowigus
Katarzyna Turek
Monika Starosta

Status
OPP
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Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

niepełnosprawnych oraz
działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym;
14) działalności na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
15) promocji zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
16) działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości, a także
działalności wspomagającej
rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
17) podtrzymywania i
upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
18) działalności na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn oraz
upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój
demokracji;
19) działalności na rzecz
organizacji pozarządowych;
20) rewitalizacji;
21) ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
22) ratownictwa i ochrony ludności
oraz pomocy ofiarom katastrof,
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 104 z 108

Lp

Nr
ewidencyjny

Numer KRS

Nazwa i siedziba stowarzyszenia

Gmina

Cele stowarzyszenia

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą.
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Nazwa i siedziba stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE POLSKI
INSTYTUT JAKOŚCI ENERGII,
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
ENERGII I AUDYTÓW
ENERGETYCZNYCH
PQAPIREE
Szamotuły
ul. Rynek 49
Szamotuły
64-500

Gmina

Cele stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie działań na rzecz
ekologii i ochrony środowiska,
b) propagowanie działalości
szkoleniowej i oświatowej z
zakresu odnawialnych źródeł
energii, jakości energii
elektrycznej, optymalizacji zużycia
energii, audytu energetycznego,
c) promowanie korzystania z
odnawialnych źródeł energii,
d) wspieranie działań na rzecz
wzrostu udziału odnawialnych
źródeł energii w bilansie
energetycznym kraju i poprawy
stanu środowiska naturalnego
poprzez stosowanie optymalizacji
zużycia źródeł energii i
podnoszenia standardów jakości
dostarczanej energii,
e) promowanie działań
polegających na wprowadzaniu
odnawialnych źródeł energii do
badań naukowych i rozwoju
technologicznego, z zachowaniem
najwyższych standardów jakości,
rzetelności i bezpieczeństwa,
f) wspieranie działań w
gospodarce krajowej na rzecz
zwiększenia udziału odnawialnych
żródeł energii, promowaniu
jakości energii elektrycznej i
optymalizacji zużycia energii,
g) promowanie poprawnego i
bezpiecznego wykonawstwa
instalacji odbiorczych w tym
instalacji odnawialnych źródeł
energii, instalacji do optymalizacji
zużycia energii i jej jakości,
h) weryfikacja poprawności
dobierania systemów do

Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu
Robert Poloch
Radosław Wiśniewski

Status
OPP
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

kompensacji mocy biernej i filtracji
wyższych harmonicznych
optymalizacji zużycia energii,
i) dążenie do wyeliminowania z
rynku instalacji odnawialnych
źródeł stwarzających zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzi,
j) dążenie do wyeliminowania z
rynku instalacji do kompensacji
mocy biernych oraz filtracji
wyższych harmonicznych
niespełniających podstawowych
wymagań technicznych i
ekonomicznych,
k) optymalizacja istniejących
instalacji odbiorczych,
odnawialnych źródeł energii,
instalacji do kompensacji mocy
biernych oraz filtracji wyższych
harmonicznych,
l) wspieranie i pomoc, w tym
udział w przygotowaniu, wyborze
rozwiązań oraz realizacji
inwestycji związanych z
odnawialnymi źródłami energii
elektrycznej, jakością energii
elektrycznej, optymalizacją
zużycia energii, ze szczególnym
uwzgędnienim aspektów
ekonomicznych i ekologicznych,
m) wspieranie inicjatyw
społecznych na rzecz
propagowania odnawialnych
źródeł energii oraz urządzeń do
generowania oszczędności w
zużyciu energii elektrycznej (m.in.
kompensatory, filtry aktywne,
symetryzatory, UPS, baterie
kondensatorów, statkomy,
TSC/TCR oraz inne nowoczesne
rozwiązania dostępne na rynku),
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Telefon

Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
zarządu

Status
OPP

n) upowszechnianie w
społeczeństwie informacji o
prawidłowym, bezpiecznym i
efektywnym wykonawstwie
instalacji odnawialnych źródeł
energii i urządzeń do poprawy
współczynników jakości energii
elektrycznej oraz właściwym
korzystaniu z nich,
o) podnoszenie kwalifikacji
zawodowych oraz doświadczenia
praktycznego członków
stowarzyszenia,
p) podnoszenie poziomu wiedzy
technicznej i prawnej
użytkowników instalacji
odbiorczych oraz instalacji
oparych na odnawialnych źródłach
energii,
q) podejmownaie finansowej
współpracy z administracją
publiczną i biznesem.

114 124
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