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Cele stowarzyszenia Cel działania: 

1) wychowanie społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży                  

w duchu idei poznawania i ochrony walorów krajoznawczych 

Polski, integracja społeczności lokalnej; 

2) wykorzystywanie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, 

kulturowych, estetycznych i wychowawczych poprzez kontakt                 

z przyrodą Polski; 

3) ochrona i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu ziem 

polskich oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich 

mieszkańców; 

4) sprzyjanie i popularyzowanie regionalizmu oraz kultury 

naszego regionu; 

5) prowadzenie działalności wydawniczej, ogłaszanie prac                    

w czasopismach i biuletynach, a także tworzenie (współtworzenie) 

przewodników, wystaw, prelekcji, pokazów, konkursów itp.; 

6) upowszechnianie wiedzy o Polsce, poznanie i ochrona jej 

wartości oraz idei i kultury turystycznej we wszystkich jej 

przejawach, ze szczególnym uwzględnieniem naszych 

najbliższych okolic; 

7) praktyczne rozwijanie modelu turystyki kwalifikowanej, jako 

formy czynnego wypoczynku i kontaktu z przyrodą; 

8) tworzenie i rozwój infrastruktury oraz bazy turystycznej miasta 

i regionu kolbuszowskiego, a także systemu informacji 

turystycznej; 

9) popularyzacja piosenki turystycznej jako sposobu 

alternatywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież; 

10) prowadzenie szkoleń i kursów mających na celu zdobycie lub 

podniesienie kwalifikacji turystycznych; 

11) zdobywanie odznak turystycznych z uwzględnieniem odznak 

regionalnych m.in. tworzonych przez klub; 

12) popularyzacja idei agroturystycznej wśród mieszkańców 



regionu kolbuszowskiego; 

13) popularyzacja idei ratownictwa przez medycznego                       

w warunkach turystycznych, doskonalenie umiejętności 

ratownictwa 

Imiona i nazwiska członków 

Komisji Rewizyjnej 

Daniel Jamróz 

Tomasz Malinowski 

Łukasz Magda 

Dane dotyczące składu zarządu Paweł Michno- Prezes Zarządu 

Katarzyna Marek – Wiceprezes Zarządu 

Mirosław Marek – Wiceprezes Zarządu 

Sabina Fornal-Skarbnik 

Rafał Lechowski- Członek Zarządu 

Mateusz Styga- Członek Zarządu 

Grzegorz Błąd – Członek zarządu 

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i zaciąganie 

zobowiązań majątkowych  

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych KKTS oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane 

jest współdziałanie i podpisy co najmniej 2 członków zarządu               

w tym prezesa. 

Likwidacja stowarzyszenia  

Uwagi   

 

 

 


