Lista Wszystkich Orlików w Województwie Wielkopolskim
•

Babiak, ul. Poznańska 5 (2010; pow. kolski)

•

Baranów, ul. Sportowa (2009; pow. kępiński)

•

Białośliwie, ul. Kościelna (2008; pow. pilski)

•

Blękwit (2009; gmina Złotów, pow. złotowski)

•

Bogucin, ul. Wrzosowa (2011; gmina Swarzędz, pow. poznański)

•

Bojanowo, ul. Leśna (2012; pow. rawicki)

•

Bolewice, ul. Sportowa 24 a (2010; gmina Miedzichowo, pow. nowotomyski)

•

Borek Wielkopolski, ul. Sportowa 6 (2010; pow. gostyński)

•

Borki, ul. Klonowa 1 (2011; gmina Koło, pow. kolski)

•

Borowo 76 (2011; gmina Czempiń, pow. kościański)

•

Brodnica (2012; pow. śremski)

•

Brudzew, ul. Piaski (2009; pow. turecki)

•

Brzeziny ul. Wrocławska 17 (2012; pow. kaliski)

•

Brzeźno, ul. Główna (2009; gmina Krzymów, pow. koniński)

•

Budzyń, ul. Margonińska 50 (2010; pow. chodzieski)

•

Ceków Kolonia (2011; pow. kaliski)

•

Cielimowo (2009; gmina Niechanowo, pow. gnieźnieński)

•

Cieszyn (2012, gmina Sośnie, pow. ostrowski)

•

Cisew 55 (2011; gmina Turek, pow. turecki)

•

Chełst (2012; gmina Drawsko, pow. czarnkowsko-trzcianecki)

•

Chobienice 143 (2010; gmina Siedlec, pow. wolsztyński)

•

Chocicza, ul. Śremska 30 (2009; gmina Nowe Miasto nad Warto, pow. średzki)

•

Chocz, ul. Konopnickiej (2011; pow. pleszewski)

•

Chodzież, ul. Staszica 12 (2008; pow. chodzieski)

•

Chrzypsko Wielkie, ul. Szkolna 34 (2012; pow. międzychodzki)

•

Czajków 55 (2011; pow. ostrzeszowski)

•

Czarnków, ul. Wroniecka 61 (2009; pow. czarnkowsko-trzcianecki)

•

Czarnków, ul. Chodzieska 29 (2012; pow. czarnkowsko-trzcianecki)

•

Czerniejewo ul. Armii Poznań (2012; pow. gnieźnieński)

•

Czerwonak, ul. Św. Wojciecha (2009; pow. poznański)

•

Dąbie, ul. 3-go Maja (2010; pow. kolski)

•

Długa Wieś 28 (2012; gmina Dobra, pow. turecki)

•

Dobieszczyzna 32 (2012; gmina Żerków, pow. jarociński)

•

Dobieżyn, ul. Powstańców Wielkopolskich (2011; gmina Buk, pow. poznański)

•

Dolsk, ul. Kościańska (2009; pow. śremski)

•

Dopiewo, ul. Polna (2008; pow. poznański)

•

Doruchów, ul. Sportowa 5 (2010; pow. ostrzeszowski)

•

Duszniki ul. Broniewskiego 3b (2012; pow. szamotulski)

•

Działyń (2009; gmina Kłecko, pow. gnieźnieński)

•

Garzyn, ul. Leszczyńska 42 (2009; Gmina Krzemieniewo, pow. leszczyński)

•

Gizałki, ul. Kaliska 25 (2009; pow. pleszewski)

•

Gniezno, ul. Strumykowa 8 (2008; pow. gnieźnieński)

•

Gniezno, ul. Mała 2-4 (2009; pow. gnieźnieński)

•

Gniezno, ul. Wrzesińska 49 (2010; pow. gnieźnieński)

•

Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 33 (2011; pow. gnieźnieński)

•

Golina, ul. Jasna 19 (2011; pow. koniński)

•

Gołańcz, ul. Sportowa (2009; pow. wągrowiecki)

•

Gorzyce Wielkie, ul. Szkolna 31 (2009; gmina Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski)

•

Granowo, ul. Sportowa 2 (2009; pow. grodziski)

•

Gołuchów, ul. Czartoryskich 53 (2011; pow. pleszewski)

•

Gostyń, ul. Słowackiego (2008; pow. gostyński)

•

Grabów nad Prosną, ul. Przemysłowa 2 (2011; pow. ostrzeszowski)

•

Grodziec, ul. Dąbrowskiego 4 (2011; pow. koniński)

•

Grodzisk Wielkopolski, ul. Chopina (2008; pow. grodziski)

•

Grodzisk Wielkopolski, ul. 3-go Maja 5 (2010; pow. grodziski)

•

Jaraczewo, ul. Jarocińska 10 (2010; pow. jarociński)

•

Jarocin, ul. Waryńskiego 11 (2009; pow. jarociński)

•

Jarocin, ul. Franciszkańska (2009; pow. jarociński)

•

Jarocin, ul. Wrocławska 168 (2010; pow jarociński)

•

Jastrowie, ul. Kilińszczaków (2010; pow. złotowski)

•

Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 25 (2010; pow. złotowski)

•

Jutrosin, ul. Sportowa (2011; pow. rawicki)

•

Kaczki Średnie (2011; gmina Turek, pow. turecki)

•

Kalisz, ul. Graniczna 56-58 (2009)

•

Kalisz, ul. Tuwima 4 (2009)

•

Kalisz, ul. Częstochowska 99-105 (2010)

•

Kamionki (2009; Gmina Kórnik, pow. poznański)

•

Kawęczyn (2012; pow. turecki)

•

Kawnice 50 (2008; gmina Golina, pow. koniński)

•

Kazimierz Biskupi (2010; pow. koniński)

•

Kaźmierz, ul. Szkolna 27 (2009; pow. szamotulski)

•

Kępno ul. Nowowiejskiego (2012; pow. kępiński)

•

Kiszkowo, ul. Rolna (2009; pow. gnieźnieński)

•

Kleczew, ul. Szkolna (2009; pow. koniński)

•

Kleszczewo, ul. Poznańska 2 (2009; pow. poznański)

•

Kłodawa, ul. 3-go Maja 5 (2008; pow. kolski)

•

Kobyla Góra ul. Powstańców Wlkp. (2012; pow. ostrzeszowski)

•

Kobylec, ul. Żeglarska (2008; gmina Wągrowiec, pow. wągrowiecki)

•

Kobylin, ul. 3-go Maja (2011; pow. krotoszyński)

•

Kołaczkowo, ul. Krakowska 1 (2010; pow. wrzesiński)

•

Koło, ul. Sportowa 12 (2009; pow. kolski)

•

Koło, ul. Dąbrowskiego 9 (2010; pow. kolski)

•

Konin, ul. Sosnowa 16 (2008)

•

Konin, ul. Kryształowa 3 - os. Sikorskiego (2009)

•

Konin, ul. Szeligowskiego 5 - os. Zatorze (2009)

•

Konin, aleje 3-go maja 22 - os. III (2009)

•

Konin, ul. Wodna 1 os. Starówka (2010)

•

Konin, ul. Leopolda Staffa 5 - os. Gosławice (2010)

•

Konin, ul. Fikusowa 8 - os. Chorzeń (2010)

•

Konin, ul. 11 Listopada 7 a (2011)

•

Konin, ul. Leszczynowa 27 (2012)

•

Konojad, ul. Szkolna 15 (2010; Kamieniec)

•

Kopanica, ul. Szkolna 2 (2011; gmina Siedlec, pow. wolsztyński)

•

Kostrzyn, ul. Powstańców Wlkp. 28 (2008; pow. poznański)

•

Kościan, os. Konstytucji 3-go Maja (2009; pow. kościański)

•

Kościan, ul. Nacławska 87 (2010; pow. kościański)

•

Kościelec, ul. Kościelna 2 (2009; pow. kolski)

•

Kotlin, ul. Konopnickiej 22 (2011, pow. jarociński)

•

Kotuń (2012; gmina Szydłowo; pow. pilski)

•

Koźmin Wielkopolski, ul. Floriańska 21 (2010; pow. krotoszyński)

•

Koźminek, ul. Nakwasińska (2008; pow. kaliski)

•

Kórnik, ul. Leśna (2009; pow. poznański)

•

Krajenka, ul. Bydgoska (2009; pow. złotowski)

•

Kramsk, ul. Konińska 7 (2010; pow. koniński)

•

Kraszewice, ul. Wieluńska (2010; pow. ostrzeszowski)

•

Krobia, ul. Targowa (2009; pow. gostyński)

•

Krotoszyn, ul. Powstańców Wielkopolski. (2009; pow. krotoszyński)

•

Krotoszyn, ul. Kołłątaja 1 (2009; pow. krotoszyński)

•

Kruszewo, ul. Szkolna 1 (2010; gmina Ujście, pow. pilski)

•

Krzemieniewo, ul. Sportowa 5 (2008; pow. leszczyński)

•

Krzywiń, ul. Strażacka (2009; pow. kościański)

•

Krzycko Wielkie, ul. Szkolna (2011; gmina Włoszakowice, pow. leszczyński)

•

Krzyż Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 1 (2011; pow. czarnkowsko-trzcianecki)

•

Książ Wielkopolski., ul. Strzelecka (2009; pow. śremski)

•

Kwilcz, ul. Wyszyńskiego 20 (2011; pow. międzychodzki)

•

Lasocice, ul. Szkolna (2009; gmina Święciechowa, pow. leszczyński)

•

Lednogóra (2008; gmina Łubowo, pow. gnieźnieński)

•

Leszno, ul. Górowska 49 (2009; pow. leszczyński)

•

Leszno, ul. Łowiecka 33 (2009; pow. leszczyński)

•

Leszno, ul. Prusa (2009; pow. leszczyński)

•

Leszno, ul. Grota Roweckiego 20 (2010; pow. leszczyński)

•

Lipka, ul. Szkolna 6 (2010; pow. złotowski)

•

Lipno, ul. Graniczna 1 (2011; pow. leszczyński)

•

Lisków ul. Ks. Blizańskiego (2012; kaliski)

•

Lubasz, ul. Kościelna 4 (2009; pow. czarnkowsko-trzcianecki)

•

Luboń, ul. 1-go Maja (2009; pow. poznański)

•

Lwówek, ul. Gimnazjalna 1 (2008; pow. nowotomyski)

•

Łobżenica, ul. Mickiewicza 20 (2009; pow. pilski)

•

Łubianka (2009; gmina Olszówka, pow. kolski)

•

Malanów, ul. Parkowa 29 (2008; pow. turecki)

•

Malanów, ul. Szkolna 14 (2010; pow. turecki)

•

Margonin ul. Polna (2012; pow. chodzieski)

•

Miasteczko Krajeńskie ul. Szkolna (2012; pow. pilski)

•

Michorzewo, ul. Szkolna 2 (2011; gmina Kuślin, pow. nowotomyski)

•

Miejska Górka, ul. Sportowa 9 (2008; pow. rawicki)

•

Mieleszyn (2010; pow. gnieźnieński)

•

Mieścisko, ul. Św. Wojciecha 5 (2011; pow. wągrowiecki)

•

Międzychód, ul. Gorzycka 2 (2008; pow. międzychodzki)

•

Międzychód, ul. Langowicza 6 (2009; pow. międzychodzki)

•

Mikstat, ul. Brzozowa 11a (2010; pow. ostrzeszowski)

•

Miłaczew (2011; gmina Malanów, pow. turecki)

•

Miłosław, ul. Poznańska 1a (2011; pow. wrzesiński)

•

Mnichowo (2012; gmina Gniezno; pow. gnieźnieński)

•

Mosina, ul. Krasickiego 16 (2009; pow. poznański)

•

Mosina, ul. Topolowa (2010; pow. poznański)

•

Murowana Goślina, ul. Mściszewska (2009; pow. poznański)

•

Mycielin (2009; pow. kaliski)

•

Napachanie, ul. Poznańska (2008; gmina Rokietnica, pow. poznański)

•

Niepruszewo, ul. Starowiejska (2010; gmina Buk; pow. poznański)

•

Nieżychowo (2011; gmina Białośliwie, pow. pilski)

•

Nowa Wieś Ujska 1 (2011; gmina Ujście, pow. pilski)

•

Nowy Folwark (2010; gmina Września, pow. wrzesiński)

•

Nowy Tomyśl, os. Północ (2009; pow. nowotomyski)

•

Oborniki Wielkopolskie, ul. Obrzycka 88 (2010; pow. obornicki)

•

Obrzycko, ul. Kopernika (2011; pow. szamotulski)

•

Odolanów ul. Gimnazjalna (2012; pow. ostrowski)

•

Okonek, ul. Leśna (2008; pow. złotowski)

•

Opalenica, ul. Gimnazjalna 1 (2009; pow. nowotomyski)

•

Opatówek, ul. Parkowa (2008; pow. kaliski)

•

Orchowo ul. Szkolna 1 (2012; pow. słupecki)

•

Orzechowo, ul. Szkolna 18 (2009; gmina Miłosław, pow. wrzesiński)

•

Osieczna ul. Ogrodowa 3 (2012; pow. leszczyński)

•

Ostrów Wielkopolski., ul. Wiśniowa (2009; pow. ostrowski)

•

Ostrów Wielkopolski., ul. Graniczna (2009; pow. ostrowski)

•

Ostrów Wielkopolski., al. Solidarności (2009; pow. ostrowski)

•

Ostrów Wielkopolski, ul. Kantaka 6 (2010; pow. ostrowski)

•

Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka (2011; pow. ostrowski)

•

Ostrzeszów ul. Łąkowa (2012; pow. ostrzeszowski)

•

Paczkowo, ul. Dworska (2010; gmina Swarzędz, pow. poznański)

•

Pakosław, ul. Parkowa 15 (2010; pow. rawicki)

•

Pawłowice, ul. Sportowa 1 (2011; gmina Krzemieniewo, pow. leszczyński)

•

Perzów 77a (2008; pow. kępiński)

•

Pępowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 44 (2009; pow. gostyński)

•

Piaski, ul. Drzęczewska 9 (2010; pow. gostyński)

•

Piła, ul. Buczka 11 (2008; pow. pilski)

•

Piła, ul. Królowej Jadwigi 2 (2011; pow. pilski)

•

Piotrów (2012; gmina Blizanów; pow. kaliski)

•

Pleszew, ul. Bolesława Krzywoustego 4 (2008; pow. pleszewski)

•

Pleszew, ul. Poznańska 38 (2010; pow. pleszewski)

•

Pleszew, ul. Zielona 3 (2011; pow. pleszewski)

•

Plewiska, ul. Szkolna (2008; gmina Komorniki, pow. poznański)

•

Pniewy, ul. Krótka (2010; pow. szamotulski)

•

Pobiedziska, ul. Kiszkowska 7 (2009; pow. poznański)

•

Pogorzela, ul. Parkowa 7 (2011; pow. gostyński)

•

Połajewo, ul. Leśna (2010; pow. czarnkowsko-trzcianecki)

•

Poniec, ul. Szkolna (2008; pow. gostyński)

•

Popów 54 (2010; gmina Szczytniki, pow. kaliski)

•

Powidz ul. Bliskiego (2012; pow. słupecki)

•

Powiercie 3 (2010; gmina Koło, pow. kolski)

•

Powodowo 1 (2011, gmina Wolsztyn, pow. wolsztyński)

•

Poznań, os. Piastowskie (2009)

•

Poznań, ul. Droga Dębińska 21 (2009)

•

Poznań, ul. Żonkilowa 34 (2009)

•

Poznań, ul. Golęcińska 9 (2009)

•

Poznań, ul. Zmartwychwstańców 10 (2009)

•

Poznań, ul. Jawornicka 1 (2010)

•

Poznań, ul. Przybyszewskiego 2 (2010)

•

Poznań, os. Lecha 37 (2010)

•

Poznań, os. Rusa 56 (2010)

•

Poznań, os. Bolesława Śmiałego 107 (2010)

•

Poznań, os. Bolesława Chrobrego 105 (2010)

•

Poznań, ul. Wyspiańskiego 27 (2011)

•

Przedecz, ul. Szkolna 5 (2009; pow. kolski)

•

Przemęt, ul. Jagiellońska 8 (2011; pow. wolsztyński)

•

Przeźmierowo, ul. Ogrodowa (2009; gmina Tarnowo Podgórne, pow. poznański)

•

Przygodzice, ul. Wrocławska (2010; pow. ostrowski)

•

Przykona, ul. Szkolna (2009; pow. turecki)

•

Puszczykowo, ul. Jarosławska (2009; pow. poznański)

•

Puszczykowo, ul. Kasprowicza (2009; pow. poznański)

•

Puszczykowo, ul. Nowe Osiedle (2010; pow. poznański)

•

Pyzdry, ul. Nowoogrodowa 3c (2011; pow. słupecki)

•

Racot ul. Ogrodowa 3 (2012; pow. kościański)

•

Rakoniewice, ul. Sportowa (2008; pow. grodziski)

•

Rawicz – Sarnowa, ul. Szkolna 3 (2011; gmina Rawicz)

•

Rawicz, ul. Mickiewicza 16 (2009; pow. rawicki)

•

Rogoźno, ul. Seminarialna 16 (2010; pow. obornicki)

•

Rojęczyn (2011; gmina Rydzyna, pow. leszczyński)

•

Rusko, ul. Szkolna 29 (2009; gmina Jaraczewo, pow. jarociński)

•

Rychtal, ul. Nowe Osiedle 11 (2011; pow. kępiński)

•

Rychwał, ul. Sportowa (2009; pow. koniński)

•

Ryczywół, ul. Szkolna 2 (2011; pow. obornicki)

•

Rydzyna, ul. Wyspiańskiego (2010; pow. leszczyński)

•

Sadlno (2008; gmina Wierzbinek, pow. koniński)

•

Siemianice, ul. Szkolna 2a (2010; pow. kępiński)

•

Sieraków, ul. Wroniecka 25 (2009; pow. międzychodzki)

•

Sieroszewice, ul. Sportowa (2010; pow. ostrowski)

•

Skoki ul. Rogozińska (2012; pow. wągrowiecki)

•

Skórzewo, ul. Ks. S. Kozierowskiego (2010; gmina Dopiewo, pow. poznański)

•

Skulsk, ul. Wrocławska (2011; pow. koniński)

•

Sławsk, ul. Okólna 3 (2010; gmina Rzgów, pow. koniński)

•

Słodków 21b (2011, gmina Turek, pow. turecki)

•

Słupca, ul. Gajowa 4 (2008; pow. słupecki)

•

Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b (2009; pow. słupecki)

•

Smulsko (2010; gmina Przykona, pow. turecki)

•

Sobótka 72 (2011; gmina Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski)

•

Sompolno, ul. Kaliska (2010; pow. koniński)

•

Sośnie, ul. Wielkopolska 43 (2009; pow. ostrowski)

•

Stare Miasto, ul. Klonowa 8 (2010; pow. koniński)

•

Stęszew, ul. Trzebawska (2009; pow. poznański)

•

Strzałkowo, ul. Górna 24 (2008; pow. słupecki)

•

Sulmierzyce, ul. Strzelecka (2011; pow. krotoszyński)

•

Swarzędz, ul. Mielżyńskiego (2009; pow. poznański)

•

Szamocin, ul. 19 Stycznia (2008; pow. chodzieski)

•

Szamotuły, ul. Szczuczyńska (2009; pow. szamotulski)

•

Ślesin, ul. Świerczewskiego (2009; pow. koniński)

•

Ślesin, ul. Nowy Rynek (2011; pow. koniński)

•

Śmigiel, ul. Konopnickiej 3 (2008; kościański)

•

Śrem, Park Powstańców Wlkp. (2009; pow. śremski)

•

Środa Wielkopolska. ul. Witosa (2009; pow. średzki)

•

Środa Wielkopolska, ul. Lipowa (2011; pow. średzki)

•

Święciechowa, ul. Strzelecka (2011; pow. leszczyński)

•

Tarchały Wielkie, ul. Szkolna 63 (2012; pow. ostrowski, gmina Odolanów)

•

Trąbczyn Dworski (2011; gmina Zagórów, pow. słupecki)

•

Trzcianka, ul. Staszica 6 (2010; pow. czarnkowsko-trzcianecki)

•

Trzcinica ul. Szkolna 2a (2012; pow. kępiński)

•

Trzemeszno, ul. Piastowska 11 (2011; pow. gnieźnieński)

•

Tulce, ul. Poznańska 1 (2009; gmina Kleszczewo, pow. poznański)

•

Tuliszków, ul. Nortowska 1 (2009; pow. turecki)

•

Turek, ul. Broniewskiego 5 (2009; pow. turecki)

•

Turek, os. Wyzwolenia 7a (2009; pow. turecki)

•

Turek, ul. Sportowa 9 (2010; pow. turecki)

•

Turek, ul. Milewskiego 3b (2010; pow. turecki)

•

Ujście, ul. Staszica 46 (2009; pow. pilski)

•

Wągrowiec, ul. Reja 10 (2010; pow. wągrowiecki)

•

Władysławów, ul. Kaliska (2008; pow. turecki)

•

Wieleń, ul. Jana Pawła II 3 (2009; pow. czarnkowsko-trzcianecki)

•

Wielowieś, ul. Grabowska 2 (2009; gmina Sieroszewice, pow. ostrowski)

•

Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 19 (2010; pow. leszczyński)

•

Wilczogóra 8 (2009; gmina Wilczyn, pow. koniński)

•

Wiry, ul. Podleśna (2009; Gmina Komorniki, pow. poznański)

•

Witaszyce, ul. Kolejowa (2009; gmina Jarocin, pow. jarociński)

•

Witkowo, ul. Wrzesińska (2009; pow. gnieźnieński)

•

Wolsztyn, ul. Kusocińskiego 1 (2008; pow. wolsztyński)

•

Wolsztyn, ul. Komorowska 2 (2009; pow. wolsztyński)

•

Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 7 (2009; pow. wolsztyński)

•

Wrząca Wielka 124 (2010; gmina Koło, pow. kolski)

•

Września, ul. Kościuszki (2008; pow. wrzesiński)

•

Września, ul. Kosynierów (2009; pow. wrzesiński)

•

Września, ul. Sportowa (2009; pow. wrzesiński)

•

Września, ul. Słowackiego (2010, pow. wrzesiński)

•

Wronki, Olszynki (2008; pow. szamotulski)

•

Wyrzysk, ul. Parkowa (2009; pow. pilski)

•

Wysocko Wielkie, ul. Koscielna 52 (2012; Gmina Ostrów Wielkopolski, pow.
ostrowski)

•

Wysoka, ul. Szkolna 4a (2011; pow. pilski)

•

Zacharzyn, ul. Cicha (2009; gmina Chodzież, pow. chodzieski)

•

Zagórów, Park Szkolny 1 (2009; pow. słupecki)

•

Zakrzewo, ul. 29-go Stycznia 29 (2009; pow. złotowski)

•

Zaniemyśl, ul. Poznańska (2009; pow. średzki)

•

Zbąszyń, ul. Mostowa 10a (2009; pow. nowotomyski)

•

Zbąszyń, ul. 17-stycznia (2010; pow. nowotomyski)

•

Zbiersk Cukrownia 262a (2011; gmina Stawiszyn, pow. kaliski)

•

Zduny, ul. Strzelecka 12 (2008; pow. krotoszyński)

•

Zielona Wieś 72 (2011; gmina Rawicz, pow. rawicki)

•

Żelazków (2009; pow. kaliski)

•

Złotów, ul. Mickiewicza (2009; pow. złotowski)

•

Żuki 92 (gmina Turek, pow. turecki)

•

Żychlin, ul. Parkowa (2008; pow. koniński)

