
ROZWÓJ LOKALNY I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Lp. Nazwa stowarzyszenia        Cel stowarzyszenia     Adres 

1. Stowarzyszenie  
Letników w Przybrodzinie 

Cele działania Stowarzyszenia 
dotyczą terenu sołectwa 
Przybrodzin ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru 
między drogą powiatową  
a akwenem jeziora 
powidzkiego wraz 
 z nabrzeżem i jeziorem 
powidzkim, Realizacja celów 
prowadzona jest na rzecz 
ogółu osób na stałe lub 
czasowo na terenie 
Przybrodzina. 
 

Przybrodzin 180 
 62-430 Powidz 
 

 

2. Towarzystwo Przyjaciół 
Powidza  
 
halina.ganinska@gmail.pl  
 
t. 608 571 220 
061 822 63 65 
 

Dąży do społecznego, 
kulturalnego i środowiskowego 
rozwoju Powidza i miejscowości 
z nim związanych oraz do 
popularyzacji w Polsce i poza jej 
granicami. 

 

ul. Park Powstańców 
Wielkopolskich 25a 
 62-430 Powidz  
 

 

3. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Strzałkowskiej  
 

Prowadzi szeroką pomoc  
w zakresie wszechstronnego 
rozwoju gminy, utrzymaniu 
czystości i budowie obiektów 
użyteczności publicznej 

ul. 22 Lipca 29,  
62-420 Strzałkowo 

4. Stowarzyszenie  
Domków Letniskowych 
„MAJORKA”  
w Przybrodzinie 
 
t. 664 09 66 71 

Reprezentuje interesy 
członków  
na zewnątrz. Współdziała  
z miejscowymi organami 
administracji samorządowej  
i państwowej. Dba o spokój, 
porządek na terenie ośrodka  
i dąży do podnoszenia kultury 
ogrodniczej na użytkowanych 
działkach. 

ul. Jasna 53/15,  
62 – 230 Witkowo 

5. Nadwarciańskie 
Stowarzyszenie Rolników 
w Słupcy  
 

Celem stowarzyszenia jest 
prawidłowe zagospodarowanie 
terenów doliny rzeki Warty oraz 
ochrona interesów właścicieli 
gruntów położonych w dolinie 
Warty. 
 

ul. Poznańska 16,  
62-400 Słupca  

 



 

 

6. Stowarzyszenie  
Rozwoju Wsi „ RAZEM” 
 
srw.razem@wp.pl 
 
t. 63  268 81 00 
 

Celem stowarzyszenia jest 
wspierania wszechstronnego  
i zrównoważonego rozwoju 
społecznego, kulturalnego, 
demokracji i budowania 
społeczeństwa obywatelskiego  
w środowisku lokalnym. 
 

Słowikowo 24,  
62-436 Orchowo  
 
 

7. Towarzystwo Przyjaciół 
Lądu i Ziemi 
Nadwarciańskiej 
 

Zajmują się ochroną 
środowiska naturalnego 
 i dziedzictwa kulturalnego 
Lądu oraz ziemi 
nadwarciańskiej, 
promowanie walorów 
historycznych, 
przyrodniczych i kulturowych 
Lądu i ziemi nadwarciańskiej 
oraz rozwój turystyki na 
terenie Lądu. 

Rynek 26,  
62 – 406 Lądek                                   

8. Towarzystwo Przyjaciół 
Gminy Orchowo   
 
tpgo@orchowo.pl 
t.63  268 40 90 

Wspieranie inicjatyw 
lokalnych związanych w 
polepszeniu infrastruktury 
komunikacyjnej  
i turystycznej. Podejmowanie 
działań na rzecz 
upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, 
prowadzenie i wspieranie 
wszelkiego rodzaju działań 
kulturalnych , edukacyjnych, 
prozdrowotnych, 
rekreacyjnych  
 i ekonomicznych. 
Podejmowanie działań na 
rzecz tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz form 
zwalczania bezrobocia. 

ul. Kościuszki 6,  
62-436 Orchowo 

9. Stowarzyszenie  
Właścicieli 
Nieruchomości we wsi 
Wylatkowo 
 
zenonprzybylski@pro.onet.pl 
t. 602 257 569 

 

Celem stowarzyszenia jest 
współpraca z Radą Sołecką  
na rzecz rozwoju wsi. 
Współdziałanie  
z miejscowymi organami 
administracji na rzecz 
poprawy jakości warunków 
wypoczynku i bezpieczeństwa 

Wylatkowo 32,  
62-430 Powidz  
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osób wypoczywających  
na wsi. Działanie na rzecz 
ochrony środowiska 
naturalnego. 
 

10. Stowarzyszenie  
na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej  
„ANMAR”  
w Słupcy 
 
info.anmart@02.pl 
info.anmar@02.pl 

Działalność dobroczynna  
i charytatywna – opiekuńcza, 
ochrona środowiska i zasobów 
naturalnych. Edukacja dzieci  
i młodzieży. Działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz 
rozwoju agroturystyki.  
Wspieranie inicjatyw lokalnych. 
Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego  
i kulturowego. Podejmowanie 
 i wspieranie działań w zakresie 
profilaktyki uzależnień i 
patologii dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. Wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich. 
Podejmowanie działań  
w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym 
wśród dzieci i młodzieży. 

 

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 28, 
 62-400 Słupca 
 

 

11. Stowarzyszenie  
„Unia Nadwarciańska” 
 
biuro@unianadwarcianska.pl 
 
t. 63  241 00 73 

Stowarzyszenie działa na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, 
ochronę i promocję walorów 
środowiska naturalnego, 
krajobrazu, zasobów 
historycznych, lokalnych tradycji 
oraz produktów stanowiących 
lokalne dziedzictwo. Inicjowanie 
i wspieranie nowatorskich 
rozwiązań z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich. Promocja 
obszarów i zwiększanie jego 
atrakcyjności  inwestycyjnej. 

ul. Poznańska  18 
62-400 Słupca 

12. Stowarzyszenie 
 „Razem Łatwiej” 
w Oleśnicy 
 
razemlatwiej093@gmail.com 
 
t. 607 308 752 
t. 721 233 309 

Celem Stowarzyszenia jest 
działalność     wspomagająca 
rozwój społeczności lokalnych 
poprzez propagowanie , 
inicjowanie i wspieranie zjawisk 
i przedsięwzięć krajoznawczych, 
ekologicznych, przyrodniczych, 
kulturowych i społecznych 
 a także działań na rzecz 
integracji europejskiej oraz 
wspierających osoby 
wykluczone i zagrożone 

Budynek  OSP  
w Oleśnicy 
62-410 Zagórów 
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13. Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionu 
Słupeckiego>INVITE 
BUSINESS< 

Sporządzanie i bieżące 
aktualizowanie mapy ofert 
inwestycyjnych powiatu 
słupeckiego i okolicznych gmin, 
obrazującej zbiór zasobów 
terenów i nieruchomości, 
zarówno prywatnych jak 
i samorządowych, oferowane do 
sprzedaży  
i możliwych do 
zagospodarowania przez 
inwestorów zagranicznych 
 i krajowych. 

ul. Poznańska 18 
62-400 Słupca 

14. Stowarzyszenie  
Obywatelski Powiat 
Słupecki 
 

Celem stowarzyszenia jest 
wspieranie i podejmowanie 
działalności na rzecz rozwoju 
powiatu słupeckiego. 

ul. Jeziorna 4o 
62-400 Słupca 

 

15. Stowarzyszenie  
Koło Aktywnych Pań 
Łomowianki  w  
Łomowie 
 
lomowianki@gmail.com 
malgorzata.burdzinska21@wp.pl 
 
t.  512 349 443 

Celami stowarzyszenia jest 
wspieranie inicjatyw 
społecznych 
 na rzecz budowy obiektów, 
które poprawią i ułatwią 
codzienne życie mieszkańców 
wsi. Promowanie dawnych 
tradycji regionalnych. 
Podejmowanie działań na rzecz 
integracji pokoleń oraz poprawy 
życia społeczno-kulturalnego 
społeczności lokalnej. 
Promowanie zdrowego stylu 
życia, kultury fizycznej i sportu i 
aktywizacji kobiet w życiu 
społecznym. 

Łomów 10 
62-40 Zagórów 

16. Stowarzyszenie  
Skrzynka Lipnica Piękna 
Okolica 
 
 
t. 603 340 227 

Celem Stowarzyszenia jest 
działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, rozwój edukacji, 
oświaty  
i wychowania,  na rzecz dzieci  
i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży oraz 
wspieranie 
 i upowszechnianie kultury 
fizycznej turystyki i 
krajoznawstwa, działalność na 
rzecz integracji 

Skrzynka 3 
62-402 Ostrowite 
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i reintegracji społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

17. Stowarzyszenie na rzecz 
wsi Huta łukomska 
 

Celem Stowarzyszenia jest: 
działalność na rzecz odnowy i 
rozwoju wsi  
- na rzecz dobra dzieci 
-  na rzecz rozwoju społeczno-
gospodarczego-kulturalnego, 
sportowego 
- na rzecz promocji  
i zatrudnienia, rozwoju 
zawodowego i przeciwdziałania 
bezrobociu wśród osób 
mieszkających na terenie wsi 
Huta Łukomska.   
 

Huta łukomska 17 
62-410 Zagórów 

18. Stowarzyszenie 
,,Wspólne Podwórko” 
Zagórów 

Celem Stowarzyszenia jest: 
- działalność publiczna na rzecz 
dzieci, młodzieży, dorosłych jak i 
całych rodzin. 
- integracja lokalnej społeczności 
poprzez działalność kulturalno-
oświatowo- sportową. 
- wspieranie inicjatyw lokalnych, 
wymiana doświadczeń ze 
specjalistami, organizacjami, 
instytucjami zajmującymi się 
problematyką edukacyjną 
- podtrzymywanie tradycji 
narodowych i obywatelskich 
- upowszechnianie i rozwijanie 
kultury regionalnej,  
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, propagowanie 
integracji i likwidacji barier 
utrudniających edukację i 
funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych 
- wspieranie działań w zakresie 
pomocy społecznej, 
promowanie, wspieranie i 
organizowanie wolontariatu. 

ul. Duży Rynek 35 
62-410 Zagórów 
 
 

 


