
 

 

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

 

 

Numer 
kolejny  
w 
ewidencji 

Nazwa 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Daty wpisów  
do  
ewidencji

 

1.Cel/cele działania 
stowarzyszenia 
zwykłego

2) 

2.Teren działania 
stowarzyszenia 
zwykłego

3) 

3.Środki działania 
stowarzyszenia 
zwykłego

4) 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia 
zwykłego 

5)
 

Organ kontroli 
wewnętrznej 
stowarzyszenia 
zwykłego

6)
 

Regulamin 
działalności 
stowarzyszenia 
zwykłego 

7)
 

Status 
organizacji 
pożytku 
publicznego

8)
 

Przekształce
nie lub 
rozwiązanie 
stowarzyszen
ia zwykłego 

Likwidator 
stowarzysz
enia 
zwykłego

10) 

Zastosowani
e wobec 
stowarzysze
nia zwykłego 
środków 
nadzoru

1
1) 

Uwagi
12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Społeczny 
Komitet Budowy 
Infrastruktury 
Technicznej w 
Jeziorach 
Małych 

23.09.1998 1.Cel- wspólna budowa 
wraz z gminą 
Zaniemyśl 
infrastruktury 
technicznej tj. linii 
energetycznej ze stacją 
transformatorową i sieci 
wodociągowej w 
Jeziorach Małych 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
Jeziory Małe 
3.Środki działania 
stowarzyszenia 
Zbieranie w formie 
składek członkowskich 
kwot określonych w 
umowie wzajemnej, 
przygotowanie do 
realizacji przedsięwzięć 
z zakresu infrastruktury 
technicznej zgodnie z 
wymaganiami 
określonymi w 
obowiązujących aktach 
prawnych, zawieranie 
umów o wykonawstwo 
robót oraz nadzór nad 
realizacją 

Jeziory Wielkie 32 
63-020 Zaniemyśl 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Ewa Glinka-
Kłodowska 

Zgromadzenie 
Członków: 
1.Ewa Glinka-
Kłodowska – 
Przewodniczący 
2.Anna Walaszczyk-
Skarbnik 
3.Remigiusz Dąbek – 
Zastępca 
Przewodniczącego 

Według regulaminu 
stowarzyszenie 
działa na podstawie 
przepisów o 
stowarzyszeniach 
zwykłych. 

NIE     
SO.5010/
34/99 



2. Stowarzyszenie 
Młoda Środa 

28.12.2000 1.Cel-rozwijanie 
aktywności społecznej 
środowisk 
młodzieżowych 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
stowarzyszenie działa 
na terenie 
Rzeczypospolitej  
Polskiej.  
3.Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie spotkań, 
konferencji, szkoleń, 
debat, zajmowanie 
stanowiska i wyrażanie 
opinii w sprawach 
dotyczących inicjatyw 
lokalnych, 
współpracowanie z 
innymi instytucjami i 
organizacjami 

ul. Dąbrowskiego 
16 
63-000 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Marek Czerniak 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2000 z dnia 
25.11.2000 r. 
 w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Młoda Środa 

NIE    SO.5051/
19/2000 

3. Klub Capoeira 
Regional 

06.04.2001 1.Cel-popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
kultury afrobrazylijskiej, 
tworzenie płaszczyzny 
wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami 
zainteresowanymi 
Capoeira, rozwijanie 
aktywności fizycznej, 
organizowanie i 
prowadzenie treningów, 
szkoleń, warsztatów, 
obozów i pokazów. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia- obszar 
Wielkopolski 
3.Środki działania 
stowarzyszenia-
popularyzacje kultury 
afro-brazylijskiej 
poprzez naukę gry na 
tradycyjnych 
instrumentach 
brazylijskich oraz 
śpiewanie, 
organizowanie kursów, 
pokazów, spotkań, 
szkoleń i obozów. 

ul. 
Niedziałkowskiego 
25/4  
63-000 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Piotr Staszak 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2001 z dnia 
28.01.2001 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia pn. 
Klub Capoeira 
Regional 

NIE    SO.5051/
7/2001 

4. Współpraca 02.12.2002 1. Cel-
upowszechnianie 
wiedzy o 
samorządności, 

os. Jagiellońskie 5  
63-000 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2002 z dnia 
16.11.2002 r. 
w sprawie 

NIE    PS.5051-
6/2004 



popularyzacja zasad 
gospodarności, 
rozwijanie aktywności 
drobnych 
przedsiębiorstw, 
popieranie i rozwijanie 
drobnej 
przedsiębiorczości, 
kultywowanie tradycji 
narodowościowych, 
udzielanie pomocy 
bezrobotnym i osobom 
pozostającym w trudnej 
sytuacji życiowej. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar Gminy Środa 
Wielkopolska 
3.Środki działania 
stowarzyszenia – 
popularyzacja wiedzy 
nt. zasad 
funkcjonowania Gminy 
Środa Wielkopolska, 
upowszechnianie 
wiedzy o Gminie Środa 
Wielkopolska, 
organizowanie kursów, 
wystaw, seminariów, 
pokazów, spotkań, 
szkoleń itp., popieranie 
i rozwijanie drobnej 
przedsiębiorczości, 
kultywowanie tradycji 
narodowościowych, 
udzielanie pomocy 
bezrobotnym i osobom 
pozostającym w trudnej 
sytuacji życiowej. 

przedstawiciela – 
Romana 
Ostrojskiego 

uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Współpraca 

5. Stowarzyszenie 
Ekologiczne – 
Komitet 
Protestacyjny 

29.07.2003  1.Cel- dbałość o 
otaczające środowisko, 
protesty ekologiczne, 
upowszechnianie 
wiedzy o przyrodzie, 
popularyzacja zasad 
zrównoważonego 
rozwoju, rozwijanie 
aktywności 
ekologicznej, 
organizowanie i 
prowadzenie akcji 
wspierania rozwoju 
ekosystemu, popieranie 
i rozwijanie wiedzy o 
parkach Wiejskich i 

Starkówiec 
Piątkowski 36 
63-013 Szlachcin 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Zygmunt 
Strzelczyk 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2003 z dnia 
15.07.2003 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Ekologicznego – 
Komitet 
Protestacyjny 

NIE    PS.5051/
6/2003 



Krajobrazowych, 
kultywowanie tradycji 
ochrony przyrody, 
ochrona prawna, 
występowanie w 
charakterze strony. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar Województwa 
Wielkopolskiego 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
popularyzacja wiedzy, 
upowszechnianie 
wiedzy o środowisku 
zamieszkania, 
organizowanie kursów, 
wystaw, seminariów, 
pokazów, spotkań, 
szkoleń itp., 
organizowanie i 
prowadzenie spotkań z 
mieszkańcami, 
popularyzacja wiedzy o 
parkach Wiejskich i 
Krajobrazowych, 
kultywowanie tradycji 
ochrony środowiska, 
udzielanie pomocy 
prawnej. 

7. Stowarzyszenie 
Działkowców 
„OAZA” 

11.2006 1.Cel – dbałość o 
użytkowanie działek 
zgodnie z 
przeznaczeniem, 
upowszechnianie 
wiedzy o uprawie 
roślin, owoców i 
warzyw, ogrodnictwie, 
sporcie i rekreacji, 
popularyzacja zasad 
dobrego 
gospodarowania i 
współżycia 
sąsiedzkiego, 
rozwijanie aktywności 
fizycznej i 
intelektualnej, 
organizowanie i 
prowadzenie szkoleń 
oraz spotkań o 
tematyce sadowniczo-
ogrodniczej, popieranie 
i rozwijanie idei 
działkownictwa, 
udzielanie pomocy 

Łękno 17 
63-020 Zaniemyśl 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Zygmunt Leżała 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2006 z dnia 
15.03.2006 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Działkowców OAZA 

NIE    PS.5051-
8/2006 



członkom 
stowarzyszenia oraz 
innym działkowcom. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
Łękno. 
3.Środki działania 
stowarzyszenia – 
popularyzacja i 
upowszechnianie 
wiedzy o 
działkownictwie, 
organizowanie i 
prowadzenie szkoleń i 
spotkań o tematyce 
związanej z tematyką 
ogrodniczo-
sadowniczą, popieranie 
i rozwijanie szeroko 
rozumianej idei 
działkownictwa. 

8. Towarzystwo 
Przyjaciół 
Batalionów 
Chłopskich 

25.05.2007 1.Cel – dbałość o 
zachowanie pamięci o 
żołnierzach Batalionów 
Chłopskich, 
upowszechnianie 
wiedzy o działalności 
Batalionów Chłopskich, 
rozwijanie aktywności 
poprzez branie udziału 
w rocznicach 
patriotycznych, 
organizowanie i 
prowadzenie spotkań i 
prelekcji, popieranie i 
rozwijanie czytelnictwa 
Wydawnictw 
Popularyzujących 
Walkę Batalionów 
Chłopskich, udzielanie 
pomocy w gromadzeniu 
materiałów i 
wiadomości na temat 
Batalionów Chłopskich. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar Powiatu 
Średzkiego. 
3.Środki działania 
stowarzyszenia – 
popularyzacja wiedzy o 
działaniach Batalionów 
Chłopskich, 
upowszechnianie 
wiedzy o strukturze, 

os. Jagiellońskie 
32/30 
63-000  
Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Janina Hypka 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2007 z dnia 
18.04.2007 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Towarzystwa 
Przyjaciół 
Batalionów 
Chłopskich 

NIE    PS.5051-
5/2007 



organizowanie wystaw, 
pokazów, spotkań, 
szkoleń itp., 
organizowanie i 
prowadzenie odczytów 
i spotkań z żołnierzami 
Batalionów Chłopskich, 
popieranie i rozwijanie 
inicjatyw służących 
popularyzacji wiedzy o 
Batalionach 
Chłopskich, udzielanie 
pomocy w gromadzeniu 
materiałów i 
wiadomości na temat 
batalionów Chłopskich. 

9. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Psów 

05.2007 1.Cel- dbałość o 
dostarczenie 
podstawowej wiedzy 
dotyczącej psów, 
upowszechnianie 
wiedzy o sposobach 
prawidłowego 
postępowania z psem, 
popularyzacja zasad 
dotyczących 
poprawnego 
utrzymania psa, 
kultywowanie tradycji w 
dziedzinie aktywnej 
pracy właściciela z 
psem, udzielanie 
pomocy w hodowli i 
chodowli psów. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar Polski. 
3.Środki działania 
stowarzyszenia –
upowszechnianie 
wiedzy poprzez serwisy 
internetowe, 
organizowanie kursów, 
wystaw, seminariów, 
pokazów, spotkań, 
szkoleń itp. 

ul. Kosynierów 16A 
63-000 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Dariusz 
Sterczyński 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2007 z dnia 
11.05.2007 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Przyjaciół Psów 

NIE    PS.5051-
6/2007 

10. Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju 
Człowieka i 
Społeczeństwa 
„ENNOIA” 

06.2008 1.Cel – propagowanie i 
promowanie 
humanistycznych, 
ekologicznych i głęboko 
demokratycznych 
postaw społecznych, 
promowanie idei 
rozwoju 
indywidualnego wśród 

os. Jagiellońskie  
14/3 
63-000 
 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Jakub Kamiński 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2008 z dnia 
18.06.2008 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia Na 
Rzecz 
Harmonijnego 

NIE Uchwała  
Nr 1/2009 z 
dnia 
12.07.2009 r. 
w sprawie 
powołania 
Stowarzyszeni
a 
Pozytywnych 

  PS.5051-
7/2008 



społeczeństwa, 
działanie na rzecz 
świadomego, 
twórczego i zdrowego 
stylu życia, 
prowadzenie działań 
zmierzających do 
odbudowy więzi 
społecznych, 
przeciwdziałanie 
patologiom społecznym 
i zachowaniom 
destrukcyjnym, 
poznawanie, adaptacja 
do współczesnych 
warunków i 
upowszechnianie 
elementów kultur 
pierwotnych. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
Województwo 
Wielkopolskie. 
3.Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie spotkań, 
prelekcji, konferencji, 
wystaw, warsztatów, 
koncertów oraz innych 
imprez, współpraca z 
osobami i instytucjami 
o podobnych celach 
działania, 
występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych organów 
administracji w 
przypadku spraw 
związanych z celami 
Stowarzyszenia, 
stworzenie ośrodka 
informacji i 
dokumentacji 
realizującego cele 
Stowarzyszenia, 
prowadzenie 
działalności integrującej 
członków 
Stowarzyszenia i osoby 
zainteresowane 
działalnością 
Stowarzyszenia 
poprzez organizowanie 
imprez oświatowych, 
edukacyjnych, 
wychowawczych, 

Rozwoju Człowieka 
i Społeczeństwa 
„ENNOIA” 

Inicjatyw 
ENNOIA 
Nr 
KRS:0000339
824 



sportowych, 
rekreacyjnych i 
kulturowych. 

11. Urodzeni  
29 Lutego 

31.12.2008 1. Cel – działanie na 
rzecz humanitarnego 
traktowania zwierząt 
oraz ochrony ich praw, 
promocja i popieranie 
właściwego stosunku 
do zwierząt, tworzenie 
płaszczyzny wymiany 
informacji  i 
doświadczeń. 
Pomiędzy osobami i 
instytucjami 
zainteresowanymi, 
przeciwdziałanie 
wszelkim formom 
stosowania 
okrucieństwa wobec 
zwierząt. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
Rzeczypospolita 
Polska. 
3.Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie spotkań, 
prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych 
imprez, współpraca z 
osobami i instytucjami 
o podobnych celach 
działania, 
występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych organów 
administracji w 
przypadku 
niehumanitarnego 
traktowania zwierząt, 
wspieranie działań 
zmierzających do 
kreowania 
światopoglądu wolnego 
od okrucieństwa i 
przemocy wobec 
zwierząt, inne działania 
realizujące cele 
statutowe. 

ul. Emilii 
Sczanieckiej 7A 
63-000 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Patryk Brętkowski 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2008 z dnia 
27.12.2008 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Urodzeni  
29 Lutego 

NIE    PS.5051-
15/2008 

12. Stowarzyszenie 
Środa XXI 
Wieku 

07.09.2009 1. Cel – dbałość o 
rozwój powiatu 
średzkiego, 
upowszechnianie 
wiedzy o samorządzie 

ul. Czerwonego 
Krzyża 14/4 
63-000 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2009 z dnia 
12.08.2009 r. 
w sprawie 
uchwalenia 

NIE Uchwała  
Nr 1/2013  
z dnia 
04.10.2013 
w sprawie 

  PS.5051-
6/2009 



lokalnym, regionie, 
gospodarce lokalnej, 
rozwijanie aktywności 
mieszkańców powiatu 
średzkiego, 
organizowanie i 
prowadzenie spotkań, 
szkoleń, konferencji, 
wykładów, popieranie i 
rozwijanie inicjatyw 
związanych z 
samorządem lokalnym, 
regionem i lokalną 
gospodarką,  udzielanie 
pomocy podmiotom 
działającym na rzecz 
rozwoju powiatu 
średzkiego. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar Polski. 
3.Środki działania 
stowarzyszenia – 
popularyzacja wiedzy o 
samorządzie, regionie i 
gospodarce, 
upowszechnianie 
wiedzy o samorządzie, 
regionie i gospodarce, 
organizowanie wystaw, 
pokazów, spotkań, 
szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie 
konferencji i 
konkursów.  

Piotr Kasprzak regulaminu 
Stowarzyszenia 
Środa XXI Wieku 

rozwiązania 
Stowarzyszeni
a Środa XXI 
Wieku 

13. Stowarzyszenie 
Artystyczne 
Poczekalnia 

15.10.2009 1. Cel – rozwijanie 
indywidualnych 
inicjatyw społecznych 
młodych ludzi, 
działalność 
charytatywna, 
współpraca z 
instytucjami 
działającymi na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych, 
podtrzymywanie 
tradycji narodowej oraz 
rozwój świadomości 
obywatelskich i 
kulturowych, rozwój 
kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji, 
wspomaganie nauki, 
edukacji, oświaty i 

ul.  
20 Października 30 
63-000 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Piotr Pajchrowski 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2009 z dnia 
06.10.2009 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Artystycznego 
Poczekalnia 

NIE    PS.5051
-9/2009 



wychowania, 
animowanie działań 
teatralnych, 
przeciwdziałanie 
patologiom 
społecznym, działanie 
na rzecz profilaktyki 
uzależnień, działanie 
na rzecz integracji 
europejskiej i 
promowanie regionu, w 
którym mieści się 
siedziba 
Stowarzyszenia. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
tworzenie projektów 
teatralnych z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi, 
organizacja wykładów 
naukowych z różnych 
dziedzin wiedzy, 
organizacja warsztatów 
teatralnych, 
recytatorskich, 
muzycznych, 
wokalnych, tanecznych, 
filmowych i 
fotograficznych, 
organizacja 
międzynarodowych 
wymian młodzieży, 
współpraca z innymi 
stowarzyszeniami, 
jednostkami 
administracji 
państwowej i 
samorządowej, 
współpraca a lokalnymi 
placówkami 
oświatowymi i 
kulturalnymi, tworzenie 
i realizacja programów 
profilaktycznych, 
opracowywanie 
scenariuszy festynów 
integracyjnych dla firm i 
placówek oświatowo – 
wychowawczych i ich 
realizacja, organizacja 
koncertów o 



charakterze 
kameralnym i 
masowym. 

14. Towarzystwo 
Promocji i 
Rozwoju Ziemi 
Średzkiej 

30.07.2010 1.Cel – działania na 
rzecz promocji ziemi 
średzkiej, 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
regionalistyki wśród 
społeczeństwa, 
promocja i popieranie 
akcji społecznych na 
rzecz ludności  w 
szczególności ziemi 
średzkiej, tworzenie 
płaszczyzny wymiany 
informacji i 
doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami 
zainteresowanymi. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie spotkań, 
prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych 
imprez, współpraca z 
osobami i instytucjami 
o podobnych celach 
działania, 
występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych organów 
administracji, 
wspieranie działań 
zmierzających do 
pozyskiwania środków 
zewnętrznych na 
rozwój ziemi średzkiej i 
jej mieszkańców, inne 
działania realizujące 
cele statutowe. 

ul. Dębowa 9 
63-020 Zaniemyśl 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Michał Marciniak 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2010 z dnia 
14.07.2010 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Towarzystwa 
Promocji i Rozwoju 
Ziemi Średzkiej 

NIE Uchwała  
Nr 1/2011  
z dnia 
01.06.2011 
w sprawie 
rozwiązania 
Towarzystwa 
Promocji i 
Rozwoju Ziemi 
Średzkiej 

  PS.5051-
11/2010 

15. Związek 
Zaniemyślan - 
Niezamyśl 

30.07.2010 1.Cel – działania na 
rzecz promocji gminy 
Zaniemyśl, 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
regionalistyki wśród 
społeczeństwa, 
promocja i popieranie 
akcji społecznych na 

ul. Dębowa 9 
63-020 Zaniemyśl 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Michał Marciniak 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2010 z dnia 
14.07.2010 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Związek 
Zaniemyślan - 

NIE    PS.5051-
12/2010 



rzecz ludności, w 
szczególności gminy 
Zaniemyśl, tworzenie 
płaszczyzny wymiany 
informacji i 
doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami 
zainteresowanymi, 
dbałość o walory 
przyrodnicze i 
krajobrazowe 
Zaniemyśla i gminy 
Zaniemyśl, wspieranie 
działań dążących do 
integracji społecznej 
ludności lokalnej, 
wspieranie działań 
dążących do 
aktywizacji zawodowej i 
przeciwdziałaniu 
bezrobociu. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie spotkań, 
prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych 
imprez, współpraca z 
osobami i instytucjami 
o podobnych celach 
działania, 
występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych organów 
administracji, 
wspieranie działań 
zmierzających do 
pozyskiwania środków 
zewnętrznych na 
rozwój ziemi 
zaniemyskiej i jej 
mieszkańców, inne 
działania realizujące 
cele statutowe. 

Niezamyśl 

16. Średzki Klub 
Bokserski 

29.03.2011 1. Cel – dbałość o 
dobrą formę fizyczną 
podopiecznych oraz 
umiejętność 
samoobrony, 
upowszechnianie 
wiedzy o boksie i 

os. Jagiellońskie 
35/13  
63-000 Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Piotr Wojtaszak 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2011 z dnia 
17.03.2011 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 

NIE z dniem 
29.08.2011 
Średzki Klub 
Bokserski 
zaprzestał 
swojej 
działalności 

  PS.511.1
1.2011 



sztukach walki, 
rozwijanie aktywności 
sportowej, 
organizowanie i 
prowadzenie zajęć 
bokserskich, popieranie 
i rozwijanie boksu na 
terenie kraju, udzielanie 
pomocy w nagłych 
wypadkach. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar Środa 
Wielkopolska. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
popularyzacja wiedzy o 
sztukach walki, 
upowszechnianie 
wiedzy o sztukach 
walki, organizowanie 
wystaw, pokazów, 
spotkań, szkoleń itp., 
organizowanie i 
prowadzenie zajęć 
bokserskich, popieranie 
i rozwijanie boksu na 
terenie kraju, udzielanie 
pomocy w nagłych 
wypadkach. 

Średzki Klub 
Bokserski 

17. Sołeckie 
Stowarzyszenie 
Ekologiczne 
„Moskawa” 

04.2011 1. Cel – szeroko pojęta 
działalność ekologiczna 
na rzecz ludności i 
środowiska 
naturalnego, przede 
wszystkim: ochrona 
przed budową 
żwirowni, biogazowni, 
elektrowni wiatrowych, 
eksploatacją 
nadajników 
nadmiernego 
promieniowania 
elektromagnetycznego 
w pobliżu skupisk 
ludzkich, ochrona 
ludności przed 
nadmierną indukcją 
magnetyczną od 
technicznych źródeł 
prądu niskiej 
częstotliwości, ochrona 
powietrzna, ziemi i 
wody przed wszelkimi 
zanieczyszczeniami, 

Miąskowo 10A 
63-023 Sulęcinek 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawicieli – 
1. Michał Kominek 
2.Karol Barczak 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Stowarzyszenie 
zostało zawiązane 
na czas 
nieokreślony. 
Działa na 
podstawie 
regulaminu, 
obowiązujących 
przepisów ustawy o 
stowarzyszeniach i 
wszelkich innych 
aktów prawnych z 
tym związanych. 

NIE     



hałasem i wibracją, 
ochrona świata 
zwierzęcego i 
roślinnego, ochrona 
krajobrazu, 
niedopuszczenie do 
budowy biogazowni, 
elektrowni wiatrowych, 
żwirowni i innych 
niebezpiecznych dla 
ludzi oraz środowiska 
naturalnego inwestycji. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
Sołectwo Miąskowo 
(Gmina Krzykosy) 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
popularyzacja wiedzy o 
zagrożeniach dla 
środowiska oraz 
zdrowia ludzi 
spowodowanych tego 
typu inwestycjami, 
współpraca z osobami 
prawnymi i fizycznymi 
posiadającymi wiedzę z 
zakresu ochrony 
środowiska i zdrowia, 
opracowywanie i 
kierowanie uwag, 
wniosków, opinii, skarg 
do władz państwowych, 
administracyjnych, 
samorządowych oraz 
sądowych w tym także 
opracowywanie 
pozwów sądowych jeśli 
zostało naruszone 
prawo  w tym zakresie, 
wnoszenie uwag i opinii 
do opracowywanych i 
zmienianych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy, 
studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
części dotyczącej 
ekologii, na terenie 
działania 
Stowarzyszenia, 
organizowanie zgodnie 
z prawem protestów 
obywatelskich. 



18. Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Budowy Osiedla 
Mieszkaniowo 
Wakacyjnego 
„Nad Jeziorem” 

11.2012 1. Cel – działanie na 
rzecz przekształcenia 
terenów rolniczych o 
ograniczonej 
przydatności rolnej – VI 
klasa gruntów na 
grunty budowlane, 
grunty te usytuowane 
są w miejscowości 
Lubonieczek, działania 
na rzecz utworzenia 
sieci wodociągowo 
kanalizacyjnej, sieci 
energetycznej i 
gazowej, współpraca z 
instytucjami 
samorządowymi i 
państwowymi w 
zakresie koniecznym 
do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla ww. 
regionu, 
reprezentowanie 
członków 
Stowarzyszenia przy 
pracach projektowych i 
studialnych mających 
na celu wprowadzenie 
zmian do planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
Województwo 
Wielkopolskie. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie spotkań, 
konferencji, narad, 
które przybliżą lokalnej 
społeczności ideę 
przekształcenia i 
zurbanizowania 
przedmiotowych 
terenów, współpraca z 
wszelkimi osobami i 
instytucjami o 
podobnych celach 
działania, 
występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych organów 
administracji, 

Lubonieczek 25B 
63-020 Zaniemyśl 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Jacek Latanowicz 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Stowarzyszenie 
zostało zawiązane 
na czas 
nieokreślony. 
Działa na 
podstawie 
regulaminu, 
obowiązujących 
przepisów ustawy o 
stowarzyszeniach i 
wszelkich innych 
aktów prawnych z 
tym związanych. 

NIE    PS.511.1
6.2012 



wspieranie działań 
zmierzających do 
wybudowania osiedla, 
inne działania 
realizujące cele 
statutowe. 

19. Stop Wiatrakom 
w Wielkopolsce 

29.04.2014 1. Cel – działanie  na 
rzecz ochrony 
środowiska, walorów 
krajobrazowych i 
przyrodniczych, 
ochrona gruntów 
rolnych przed 
degradacją i 
obniżeniem ich 
wartości, działanie na 
rzecz społeczności 
wiejskiej, ochrona 
zdrowia mieszkańców 
terenów wiejskich, 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
energetyki wiatrowej 
wśród społeczeństwa. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie spotkań, 
konferencji innych 
popularyzujących 
wiedzę z dziedziny 
ochrony środowiska, 
walorów 
krajobrazowych i 
przyrodniczych, 
prowadzenie 
działalności 
wydawniczej w formie 
niedochodowej 
opierającej się na 
wydawaniu ulotek, 
plakatów i broszur 
informacyjnych, 
współpraca z wszelkimi 
osobami i instytucjami 
o podobnych celach 
działania, 
występowanie z 
wnioskami i opiniami do 
właściwych organów 
administracji w 

Rumiejki 6 
63-000  
Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Magdalena 
Wróblewska 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

- Uchwała  
Nr 5/2013 
w sprawie 
zmiany regulaminu 
Stowarzyszenia 
Stop Wiatrakom w 
Środzie 
Wielkopolskiej 
- Uchwała  
Nr 1/2015 z dnia 
03.01.2015 
w sprawie zmiany 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Stop Wiatrakom w 
Środzie 
Wielkopolskiej 

NIE    PS.511.2.
2013 
 
PS.511.1
2.2014 
 
PS.511.4.
2015 



kwestiach związanych 
z ochroną środowiska i 
ekologii.  

20. Stowarzyszenie 
Zielona Linia 

16.07.2013 1. Cel – ochrona 
środowiska i przyrody 
gmin: Nowe Miasto nad 
Wartą, Żerków, 
Krzykosy, ochrona 
zdrowia i życia 
mieszkańców rejonu, 
działania 
stowarzyszenia przed 
zagrożeniami 
zewnętrznymi 
wynikającymi z 
nieprzestrzegania 
zasad ochrony 
środowiska 
naturalnego, szeroko 
pojęta edukacja 
przyrodniczo-
ekologiczna dzieci, 
młodzieży, dorosłych, 
integrowanie działań 
dla dobra środowiska i 
społeczności lokalnych, 
promocja aktywnego 
sposobu spędzania 
wolnego czasu pod 
hasłem – BĄDŹ EKO. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
gmina Nowe Miasto 
nad Wartą, gmina 
Żerków, gmina 
Krzykosy. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
wszelkie działania 
proekologiczne, 
edukacja przyrodniczo-
ekologiczna dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
podczas spotkań, 
wycieczek 
krajoznawczych, 
współpraca z wójtami i 
radami gmin, 
społeczeństwem, 
gospodarstwami 
agroturystycznymi oraz 
innymi organizacjami 
pozarządowymi i 
podmiotami, kierowanie 
wniosków, postulatów i 

Przystań rzeczna – 
„Marina Pod 
Czarnym 
Bocianem” 
ul. Poznańska 42C 
63-040 Nowe 
Miasto nad Wartą  

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela – 
Małgorzata Sudnik 
- Lisiecka 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Stowarzyszenie 
zostało zawiązane 
na czas 
nieokreślony. 
Działa na 
podstawie 
regulaminu, 
obowiązujących 
przepisów ustawy o 
stowarzyszeniach i 
wszelkich innych 
aktów prawnych z 
tym związanych. 

NIE    PS.511.2
6.2013 



innych wystąpień do 
organów administracji 
publicznej oraz innych 
instytucji i podmiotów – 
uczestnictwo w 
postępowaniach 
administracyjnych, 
prowadzenie innych 
działań sprzyjających 
realizacji 
regulaminowych celów 
stowarzyszenia. 

21. Stowarzyszeni
e na Rzecz 
Rozwoju 
Sołectwa 
Brodowo 

24.03.2014 1. Cel – działanie na 
rzecz rozwoju 
sołectwa Brodowo, 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
ekologii, ochrony 
środowiska wśród 
społeczeństwa, 
promocja i 
popieranie inicjatyw 
mieszkańców na 
rzecz rozwoju 
sołectwa Brodowo, 
tworzenie 
płaszczyzny 
wymiany informacji i 
doświadczeń 
pomiędzy osobami i 
instytucjami 
zainteresowanymi. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
Województwo 
Wielkopolskie. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie 
spotkań, prelekcji, 
wystaw, koncertów 
oraz innych imprez, 
współpraca z 
wszelkimi osobami i 
instytucjami o 
podobnych celach 
działania, 
występowanie z 
wnioskami i opiniami 
do właściwych 

ul. Ogrodowa 8 
Brodowo 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
– Janusz 
Stachowiak 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

zostało 
zawiązane na 
czas 
nieokreślony. 
Działa na 
podstawie 
regulaminu, 
obowiązujących 
przepisów 
ustawy o 
stowarzyszeniac
h i wszelkich 
innych aktów 
prawnych z tym 
związanych 

NIE    PS.511.
5.2014 



organów 
administracji w 
przypadku 
naruszania praw, 
dóbr i interesów 
społecznych 
mieszkańców 
sołectwa Brodowo, 
wspieranie działań 
zmierzających do 
rozwoju sołectwa 
Brodowo, inne 
działania realizujące 
cele regulaminowe. 

22. Stowarzyszeni
e Morsy z 
Doliny 
Moskawy 

22.12.2014 1. Cel – 
propagowanie 
całorocznych kąpieli 
w akwenach 
wodnych, ochrona i 
promocja zdrowego 
trybu życia, 
upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu, szerzenie 
wiedzy z zakresu 
morsowania, 
nawiązywanie 
kontaktów z innymi 
klubami o 
podobnych 
zainteresowaniach, 
promocja miasta 
Środa Wielkopolska 
i Powiatu  
Średzkiego na 
terenie  
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie 
całorocznych kąpieli 
w akwenach 

ul. Rejtana 
4A/11 
63-000  
Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
– Elżbieta 
Małgowska 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
Nr 2/2014 z dnia 
07.12.2011 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Morsy z Doliny 
Moskawy 

NIE    PS.511.
35.2014 



wodnych, 
uczestnictwo w 
imprezach mających 
na celu kąpiele w 
niskich 
temperaturach 
wody, 
organizowanie akcji 
promujących 
zdrowie poprzez 
zimowe kąpiele i 
hartowanie ciała, a 
także prowadzenie 
zdrowego trybu 
życia poprzez 
wyprawy nordic 
walking, 
organizowanie 
spotkań, zebrań i 
konferencji osób 
zainteresowanych 
hartowaniem ciała i 
kąpielami w niskich 
temperaturach, 
organizowanie i 
dbanie o rozwój 
infrastruktury 
służącej 
propagowaniu i 
organizowaniu 
hartowania ciała, 
kąpieli w niskich 
temperaturach, 
prowadzenie innych 
działań 
wspomagających 
realizację 
statutowych celów 
stowarzyszenia, 
nawiązywanie 
kontaktów z innymi 
organizacjami 
krajowymi oraz 
zagranicznymi 
propagującymi 
hartowanie ciała i 
kąpiele w niskich 
temperaturach. 



23. Rozwój i 
Upiększanie 
Sołectwa 
Kijewo 

09.06.2015 1. Cel – działanie na 
rzecz rozwoju i 
upiększania 
sołectwa Kijewo, 
działanie na rzecz 
ochrony środowiska, 
walorów 
krajobrazowych i 
przyrodniczych, 
ochrona gruntów 
przed degradacją i 
obniżeniem ich 
wartości, promocja i 
popieranie inicjatyw 
mieszkańców na 
rzecz rozwoju i 
upiększania 
sołectwa Kijewo, 
ochrona zdrowia 
mieszkańców 
terenów wiejskich, 
współpraca z 
ościennymi 
stowarzyszeniami, 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
ekologii wśród 
społeczeństwa. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia –
Województwo 
Wielkopolskie. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
organizowanie 
spotkań, konferencji 
i innych 
popularyzujących 
wiedzę z dziedziny 
ochrony środowiska, 
walorów 
krajobrazowych i 
przyrodniczych, 
współpraca z 
wszelkimi osobami i 
instytucjami o 
podobnych celach 
działania, 
występowanie z 

Kijewo 29 
63-000  
Środa 
Wielkopolska 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
– Maria 
Gierczyńska 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
z dnia 
08.05.2015 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Rozwój i 
Upiększanie 
Sołectwa Kijewo 

NIE    KO.511.
15.2015 



wnioskami i opiniami 
do właściwych 
organów 
administracji w 
przypadku 
naruszenia praw, 
dóbr i interesów 
społecznych 
mieszkańców 
sołectwa Kijewo, 
inne działania 
realizujące cele 
regulaminowe. 

24. Środowisko 
Zdrowe  
dla Ludzi 

17.03.2016 1. Cel – działanie na 
rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju gminy Nowe 
Miasto nad Wartą, 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
ekologii i ochrony 
środowiska wśród 
społeczeństwa, 
promocja i 
popieranie inicjatyw 
mieszkańców ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
problemów 
zdrowego 
środowiska 
człowieka, niesienie 
pomocy innym 
społeczeństwom z 
terenu działania 
Stowarzyszenia, 
których interesy 
środowiskowe są 
zagrożone, wymiana 
informacji i 
doświadczeń 
pomiędzy 
mieszkańcami i 
instytucjami, których 
powinnością jest 
służenie 
społeczeństwu 
profesjonalną 

Kruczyn 63 
63-041 Kruczyn 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
– Jerzy 
Kwintkiewicz 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała  
z dnia 
12.03.2016 r. 
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Środowisko 
Zdrowe dla Ludzi 

NIE    OKS.51
1.7.2016 



ochroną środowiska, 
w którym ono żyje i 
wzrasta, współpraca 
z administracją 
samorządową w 
dziedzinie patologii 
środowiskowych, 
zapobieganie 
degradacji 
środowiska w 
pobliżu siedlisk 
ludzkich. 
2.Teren działania 
stowarzyszenia – 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
3. Środki działania 
stowarzyszenia – 
działanie na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju gminy Nowe 
Miasto nad Wartą, 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
ekologii i ochrony 
środowiska wśród 
społeczeństwa, 
promocja i 
popieranie inicjatyw 
mieszkańców ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
problemów 
zdrowego 
środowiska 
człowieka, niesienie 
pomocy innym 
społecznościom z 
terenu działania 
Stowarzyszenia, 
których interesy 
środowiskowe są 
zagrożone. 

 


