
WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

Lp. Nazwa 

stowarzyszenia 

          Cel stowarzyszenia      Adres 

1.  

Słupecki Klub 

Krótkofalarski 

  

Zajmuje się promowaniem miasta Słupcy  

w Polsce oraz w świecie  poprzez 

nawiązywanie łączności radiowych oraz 

wysyłkę kart QSL (potwierdzenie 

nawiązanych łączności) wraz z opisem 

miasta, jego historii oraz walorów 

turystycznych regionu. 

  

 

 ul. Poznańska 18 

    62 - 400 Słupca 

  

2.  

Ludowy Klub 

Sportowy 

Janowo – Rudy 

Celem działania klubu jest angażowanie 

wszystkich chętnych do uprawiania 

różnorodnych form aktywności ruchowej, 

gier, zabaw dostosowanych do wieku, 

stopnia sprawności i zdrowia. 

  

 

Janowo 7   

62-420 Strzałkowo 

  

  

3.   

Koło Przyjaciół 

Biblioteki przy  

Bibliotece 

Publicznej 

Gminy 

Strzałkowo  

  

Głównym założeniem tej organizacji jest 

wspieranie działań bibliotek zmierzających 

do doskonalenia usług na rzecz lokalnej 

społeczności, powiększanie księgozbiorów, 

prowadzenie działalności edukacyjnej   

i kulturalnej, a także występowanie 

z inicjatywami wydawniczymi 

  

 

Al. Prymasa 

Wyszyńskiego 22  62-420 

Strzałkowo 

 

4. 

 

Klub Seniora 

„ZŁOTA JESIEŃ” 

w Orchowie 

  

Klub działa na rzecz swych członków poprzez 

zebrania i spotkania, organizowanie 

wycieczek oraz imprez okolicznościowych. 

  

 

 

 

 

ul. Kościuszki 10 

62-436 Orchowo   

  



5.  

Stowarzyszenie 

Użytkowników 

Domków 

Letniskowych  

w Powidzu 

  

Celem działalności tego stowarzyszenia jest 

promocja i wspieranie inicjatyw rozwoju 

turystyki oraz wypoczynku, a także 

współpraca z innymi instytucjami  

o podobnej strukturze i działalności. 

  

 

ul. Wodna 17/18   

62-430 Powidz 

6.  

Klub Emerytów  

i Rencistów 

Pożarnictwa  

w Słupcy 

Celem działania klubu jest integracja 

emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu 

powiatu oraz reprezentowanie interesów 

członków będących w trudnej sytuacji 

życiowej. 

 

ul. Ratajczaka 1    

62-400 Słupca 

7.  

Stowarzyszenie 

„PRO 

INTERNET” 

udostępnianie dostępu do sieci oraz z    

patologiami w tym zakresie, wspieranie  

działań obywateli RP służących  

praktycznemu wykorzystywaniu  

należnego im prawa dostępu do internetu  

oraz innych źródeł informacji, udzielanie  

pomocy prawnej w tej sprawie.  

Gromadzenie informacji na temat  

inicjatyw mających na celu rozwój  

dostępu do Internetu, w tym  

bezprzewodowego. 

  

 

 

 

 

Staw I   nr 6    

62-420 Strzałkowo 



8.  

Stowarzyszenie 

Społecznej 

Rady Klubów 

„Seniora „ 

w Słupcy 

  

Klub integruje  osoby w wieku emerytalnym, 

współdziała  

Z organizacjami samorządowymi  

i instytucjami oraz stowarzyszeniami 

pracującymi na rzecz osób starszych. 

  

  

ul. Kilińskiego 6H      

62-400 Słupca 

  

9.  

Klub Seniora 

„PRZYJAŹŃ” 

Cienin 

Kościelny” 

Prowadzi spotkania kulturalno- 

towarzyskie, udziela pomocy  

potrzebującym członkom, zapewnianie  

lepszego samopoczucia, wspieranie się  

wzajemnie w życiowych problemach. 

  

 

Cienin Kościelny nr 1  

62-400 Słupca 

10.  

Porozumienie 

Właścicieli 

Domków 

Letniskowych  

„UZDROWISKO

WY POWIDZ’’ 

  

Podnoszenie  i rozwijanie kultury ogrodniczej 

i sadowniczej na  użytkowanych działkach. 

Współdziałanie i inicjowanie prac 

społecznych na terenie ośrodka oraz 

uczestniczenie w imprezach kulturalnych  

na terenie gminy.   

  

 

ul. Strzałkowska  7 62-

430 Powidz 

11.  

Stowarzyszenie 

Domków 

Letniskowych 

„SŁONECZNA 

ZATOKA’’ 

  

Podnoszenie kultury ogrodniczej 

i sadowniczej na użytkowanych działkach. 

Kształtowanie prawidłowych stosunków 

sąsiedzkich na terenie ośrodka. 

Podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska 

 

ul. Kusocińskiego 10  62- 

740  Tuliszków     



12.  

  

 

Stowarzyszenie 

„BMW MOTO- 

WIZJA CLUB 

SLUPCA” 

  

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie 

motoryzacyjnych zainteresowań  

wszystkich członków, organizowanie  

wyjazdów na zloty i imprezy  

okolicznościowe, wspieranie się  

wzajemne w życiowych problemach.        

  

 

ul. Ketlinga 12  

62 – 400 Słupca  

13.  

Słupecka 

Wszechnica 

Obywatelska 

Celem stowarzyszenia jest promocja, 

wspieranie i ochrona dorobku kulturalnego  

Słupcy i Powiatu Słupeckiego oraz ochrona 

dziedzictwa  narodowego  

  

 

Ul. Pułaskiego 24 

62 - 400 Słupca 

  

  

14.  

Orchowskie 

Stowarzyszenie 

„TERRA 

NOSTRA” 

  

Stowarzyszenie w swojej działalności zajmuje 

się ochroną dziedzictwa 

przyrodniczego kraju szczególnie na terenie, 

którego działa stowarzyszenie. Ochrona 

krajobrazu kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej. Promocja wartości 

przyrodniczo kulturowych. 

  

  

 

Linówiec 12    

62-436 Orchowo 

15.  

Strzałkowskie 

Stowarzyszenie 

Osób Starszych 

i Niepełnospra

wnych 

Do zadań należy: rozwijanie różnorodnych 

form życia kulturalnego – oświatowego, 

towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych 

oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb 

w tym zakresie; organizowanie działań, które 

sprzyjać będą zachowaniu zdrowia 

i sprawności fizycznej 

 

 

 

 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 5 

62 – 420 Strzałkowo 



16.   

Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe 

„DROMADER” 

Celem jest zwiększanie dostępności różnych 

form pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu; działalność na rzecz 

wprowadzenia do życia społecznego osób, 

które chcą i wychodzą z uzależnienia  

od alkoholu, innych substancji 

psychoaktywnych(narkotyków) oraz 

zachowań  nałogowych (hazard, Internet) 

 

 

ul. Traugutta 10A 

62 – 400 Słupca 

17.  

Klub Seniora 

przy SMLW 

„MOSTOSTALO

WIEC” 

Celem klubu  jest aktywizacja środowiska 

nieaktywnego zawodowo do wspólnego 

i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego 

 

ul. Kopernika 9/200 

62-400 Słupca 

18  

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Słupeckiej 

Organizowanie występów dla członków 

społeczeństwa zamieszkałego na terenie 

całego kraju. Prowadzenie kursów, pokazów 

potrzebnych dla rozwoju społeczeństwa. 

Organizowanie wycieczek, pielgrzymek 

i imprez okolicznościowych. 

 

 

ul. Kilińskiego 18/1 

62-400 Słupca 

19.  

Stowarzyszenie 

Koło Gospodyń 

Wiejskich „ 

Jaroszynianki” 

Celem stowarzyszenia jest propagowanie 

Działalność na rzecz odnowy i rozwoju wsi 

oraz podtrzymywanie dawnych i obecnych 

tradycji ludowych. Organizacja prowadzi 

również działalność na rzecz dobra kobiet 

poprzez reprezentowanie potrzeb  

 i interesów kobiet wiejskich,  pomoc  

w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy 

warunków życia kobiet. 

 

Jaroszyn 59 

62-406 Lądek 

20.  

Stowarzyszenie 

Młodzieżowy 

Klub Sportowy 

Celem stowarzyszenia jest zapewnienie 

dzieciom i młodzieży możliwości  udziału  

w zajęciach sportowych z zakresu treningu 

piłkarskiego oraz właściwego łączenia nauki 

szkolnej z uprawianiem sportu. Zapewnienie 

ogółowi społeczeństwa przeżyć i widowisk 

sportowych. 

 

Wola Koszucka 12 

62-406 Lądek 



 


