
Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym na terenie powiatu średzkiego

Lp. Nazwa 
Stowarzyszenia

Nr KRS Prezes Siedziba 
Stowarzyszenia

Cele statutowe

Gmina Środa Wlkp.
1. Stowarzyszenie Rodzin Powstańców

Wielkopolskich
tel. 509-492-945

0000413212 Maria Mielcarewicz ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.

Kontynuowanie tradycji pamięci Powstania Wielkopolskiego,
krzewienie wiedzy o Powstaniu, zbieranie materiałów źródłowych o
Powstańcach, opieka nad Kwaterą Powstańców w Środzie Wlkp.

2. Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno – Kulturalnych oraz
Gospodarczych „Inicjation grupa”
tel. 61 285-17-61, 0-609-461-794
sis-kog-inicjationgrupa@wp.pl 

0000371180 Bogusław Makowski Jarosławiec 28/10
63-000 Środa Wlkp.

Wspieranie wszechstronnego i zrównowaŜonego rozwoju
społecznego, kulturalnego i gospodarczego, wspieranie demokracji i
budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
zaspakajanie potrzeb i oczekiwań i rozwijanie zainteresowań wśród
członków stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie Nasza Dwójka 0000366175 Mirosław Martyn ul. Dąbrowskiego 50
63-000 Środa Wlkp.

Promowanie wiedzy i najwyŜszej jakości nauczania w kraju i za
granicą  ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych w
Szkole Podstawowej Nr 2, wspomaganie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, przeciwdziałanie patologiom
społecznym, dbanie o dobre imię szkoły.

4. Stowarzyszenie Zawsze dla Średzian 0000365646 Wojciech Ziętkowski ul. Stary Rynek 12
63-000 Środa Wlkp.

Poprawa warunków Ŝycia społeczności Gminy Środa Wlkp. oraz
rozwoju gminy, w szczególności poprzez pomoc społeczną, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, działalność
charytatywną, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrony i
promocji zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,.

5. Stowarzyszenie Miłośników sprzętu
Pancernego „SKOT”
tel. 61 285-27-20

0000352822 Jerzy Nowosielski ul. Marcinkowskiego 17
63-000 Środa Wlkp.
adres do korsp.:
ul. Bohaterów 2
63-000 Środa Wlkp. 

Podnoszenie poziomu wykształcenia praktyczno – teoretycznego
swoich członków, zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności
technicznych, promowanie postaw obywatelskich wśród dorosłych, a
takŜe „dzieci i młodzieŜy. Opieka nad zabytkami architektury
militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub naukową,
inicjowanie działań restauratorskich mających na celu
wyeksponowanie wartości historycznych i estetycznych zabytków.

6. Stowarzyszenie Rodziców oraz
Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

0000357403 Aurelia Ślebioda ul. Wiosny Ludów 3A
63-000 Środa Wlkp.
adres do korsp.:
ul. Milewskiego 21

Integracja osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów w
tworzeniu optymalnych warunków egzystencji osobom
niepełnosprawnym, pomoc społeczna rodzicom i osobom w trudnej
sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
prowadzenie szeroko rozumianej działalności prawnej, oświatowej i
informacyjnej na rzecz przestrzegania i umacniania konstytucyjnych
praw i wolności osób niepełnosprawnych.

7. Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw
Lokalnych Społeczności „SILS” 
tel. 61 285-00-00
e-mail: biuro@sils.org.pl 
www.sils.org.pl 

0000347076 Jędrzej Janiak ul. Czerwonego KrzyŜa
14/2
63-000 Środa Wlkp.

Wspieranie działalności edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej.
Wspieranie lokalnych przedsięwzięć edukacyjnych i rekreacyjnych.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy,
szczególnie zajęć językowych, plastycznych, muzycznych,
teatralnych i filmowych. 

8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością.
tel. 660-094-217

0000347379 Małgorzata
Owsianowska

ul. Szpitalna 10
63-000 Środa Wlkp.
adres do koresp.:
ul. Dąbrowskiego 27/5
63-000 Środa Wlkp. 

Troska o jakość warunków Ŝycia osoby z niepełnosprawnością, jej
wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, godność i równość
szans Ŝyciowych, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób z
niepełnosprawnością i ich rodzin, pozyskiwanie i gromadzenie
środków materialnych i funduszy na działalność statutową
stowarzyszenia, stwarzanie warunków do samorealizacji w zakresie
osiągnięcia właściwego statusu zawodowego, 



9. Stowarzyszenie Środa Rock Festiwal
tel. 668-919-305

0000343726 Szymon Tumidajski ul. Kosynierów 4
63-000 Środa Wlkp. 

Wspieranie rozwoju lokalnej kultury i sztuki oraz wszelkich działań
twórczych, organizacja festiwali, konkursów, wydarzeń
artystycznych, podejmowanie działań na rzecz współpracy
międzynarodowej o charakterze kulturalnym, popularyzacja dorobku
artystycznego. 

10. Stowarzyszenie Pozytywnych
Inicjatyw „ENNOIA”

0000339824 Jakub Kamiński Szlachcin 28
63-013 Szlachcin

Propagowanie i promowanie humanistycznych, ekologicznych i
demokratycznych postaw społecznych. Przeciwdziałanie patologiom
społecznym, odbudowa więzi społecznych oraz rozwijanie inicjatyw
społecznych. Wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

11. Stowarzyszenie „NASZA WIEŚ” 0000322304 GraŜyna Buczma Starkówiec Piątkowski
10, 63-000 Środa Wlkp.
adres do koresp.:
Starkówiec Piątkowski
20, 63-000 Środa Wlkp.

Działanie na rzecz zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich,
aktywizowanie ludności wiejskiej, realizowanie lokalnej strategii
rozwoju wsi, opracowanej przez lokalną grupę działania.

12. Stowarzyszenie „ZŁOTE PIASKI” 
w Czarnym Piątkowie.
tel. 61 285-12-51
      602-517-084
e-mail: grazyna@jbklima.pl 

0000319401 GraŜyna Barnaś Czarne Piątkowo
63-000 Środa Wlkp.

Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze
informacyjnym, szkoleniowym, imprez kulturalnych, oświatowych,
działalności promocyjnej i propagandowej regionu, prowadzenie
innych działań przewidzianych dla stowarzyszenia, pozyskiwanie
funduszy unijnych na rozwój wsi.

13. Stowarzyszenie Doradców Na Rzecz
Rozwoju Regionalnego „SZANSA”

0000306288 Michał DroŜak ul. Kosynierów 2/34
63-000 Środa Wlkp.

Dostarczanie informacji o UE. oraz moŜliwościach wykorzystywania
funduszy unijnych. Rozwój świadomości ekologicznej. Poszerzanie
wiedzy społeczności lokalnych na tematy przynaleŜności Polski do
UE. Poszerzenie świadomości młodzieŜy na temat warunków i
moŜliwości pracy w kraju i za granicą. Kreowanie pozytywnego
wizerunku wsi i jej mieszkańców.

14. Towarzystwo Przyjaciół Kolejki
Średzkiej „BANA”

0000293468 Przemysław Pawlak ul. Sejmikowa 2/3
63-000 Środa Wlkp.

Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej. Prowadzenie
działalności dydaktycznej w zakresie problematyki Średzkiej Kolei
Wąskotorowej. Współpraca z władzami samorządowymi,
państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu oraz osobistościami Ŝycia publicznego, zainteresowanymi
rozwojem kolei wąskotorowych.

15. Średzkie Towarzystwo Fotograficzne
tel. 888-078-680 

0000292163 Bartłomiej Król os. Jagiellońskie 16/33
63-000 Środa Wlkp.

Propagowanie fotografii poprzez rozwijanie wśród członków
umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej. Rozwijanie
indywidualnych inicjatyw społecznych. Współpraca z instytucjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

16. Lider Zielonej Wielkopolski
tel. 61 285-20-77
e-mail:
biuro@liderzielonejwielkopolski.pl 
www.liderzielonejwielkopolski.pl 

0000287505 Dariusz
Tomaszewski

ul. Berwińskiego 1
63-000 Środa Wlkp.

Stowarzyszenie jest partnerem trójsektorowym, składającym się z
przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
Stowarzyszenie jako główny cel przyjęło działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich.

17. Społeczne Stowarzyszenie
Bezrobotnych RP - 
„POMOCNA DŁOŃ”
tel. 509-125-703

0000178724 Józef Labijak os. Jagiellońskie 16/33
63-000 Środa Wlkp.

Obrona praw bezrobotnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych, prowadzenie banku Ŝywności i leków.

18. Stowarzyszenie Forum Samorządowe
Powiatu Średzkiego
tel. 506-261-455
tomasz.pawlicki@onet.pl 

0000183241 Tomasz Pawlicki ul. Prądzyńskiego 1 D
63-000 Środa Wlkp. 

Pomoc w realizacji potrzeb społecznych mieszkańców powiatu
średzkiego w zakresie: przedsiębiorczości, zdrowia,
bezpieczeństwa, sportu, oświaty i kultury.



19. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju
Umysłowych ŚcieŜek „STRUŚ”
tel. 61 285-43-13
e-mail: mrssmith@poczta.onet.pl 

0000215297 Piotr Pajchrowski ul. 20 Października
42/13
63-000 Środa Wlkp. 

Rozwijanie indywidualnych inicjatyw społecznych młodych ludzi,
rozwijanie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury
i tradycji, animowanie działań teatralnych.

20. Wielkopolskie Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji Obszarów
Wiejskich
tel. 61 286-54-01 
biuro@wsripow.pl 

0000243490 Piotr Kasprzak ul. Czerwonego KrzyŜa
14/4
63-000 Środa Wlkp.

Działania na rzecz rolników, dzieci i młodzieŜy, popularyzowanie
wiedzy nt. funduszy UE, organizowanie szkoleń, targów, seminariów
edukacyjnych, promocja obszarów wiejskich i agroturystyki. Pomoc
osobom bezrobotnym w znalezieniu się na rynku pracy, szkolenia i
podnoszenie kwalifikacji, organizowanie kolonii dla dzieci i
młodzieŜy, promowanie przedsiębiorczości. 

21. Średzkie Towarzystwo Działkowców 0000274507 Jerzy Stasik ul. 20 Października 3/21
63-000 Środa Wlkp.

Zapewnienie uŜytkownikom działek pomocy w prowadzeniu swoich
ogródków działkowych, prowadzenie usług i prac inwestycyjno-
remontowych na rzecz członków i uŜytkowanych przez nich
ogródków działkowych

22. Kurkowe Bractwo Strzeleckie
tel. 602-132-582

0000030543 Rafał Eichler ul. Witosa 11A
63-000 Środa Wlkp.

Podtrzymywanie i krzewienie tradycji strzeleckich i spuścizny
Bractwa Kurkowego, pielęgnowanie i propagowanie idei
patriotycznych, tradycji historycznych, organizowanie obchodów
świąt narodowych, działalność charytatywna.

23. Sejmik Gospodarczy Powiatu
Średzkiego, tel. 61 285-28-42 

0000096650 Bogdan Spochacz ul. Wrzesińska 30/1
63-000 Środa Wlkp.

Wyłonienie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji, zdolnej do
skutecznego wyraŜania i obrony interesów środowiska gospod.

24. Stowarzyszenie Centrum 
Europejskie i Polonijne 

0000102545 Winna Góra 11
63-013 Szlachin

Upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej, instytucjach
europejskich o ich kulturze i historii gospodarce.

25. Średzkie Towarzystwo Piłki NoŜnej 
tel. 660-436-141
e-mail: stpn@poczta.onet.pl 
www.stpn.pl 

0000134307 Michał Jóźwiak ul. Bławatkowa 37
63-000 Środa Wlkp.

Organizowanie zawodów sportowych oraz uczestnictwo w
imprezach innych klubów i organizacji sportowych, popularyzacja 
5 – osobowej piłki noŜnej, organizacja „Średzkiej Amatorskiej Ligi
Halowej Piłki NoŜnej”.

26. Towarzystwo Średzkich AMAZONEK
tel. 507-532-146
e-mail: amazonkisredzkie@wp.pl 

0000175989 Barbara Kubiak ul. Przecznica 4/55
63-000 Środa Wlkp.

Wspieranie kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, udział w
Olimpiadach Amazonek, udział w zawodach pływackich,
zorganizowanie „marsz Ŝycia”.

27. Średzkie Towarzystwo Kulturalne
tel. 61 285-34-48
      603-804-083
e-mail: bozenna.urbanska@wp.pl 
www.stksroda.pl 

0000089583 BoŜenna Urbańska ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.

Upowszechnianie wiedzy o regionie średzkim, popularyzowanie
wydarzeń, postaci związanych z powiatem średzkim. Wydawanie
Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego i innych publikacji przez okres
ponad 10 lat, liczne i częste poznawanie uroczych miejsc w
Wielkopolsce. WyróŜnienie statuetką „Ambasador Powiatu”.

28. Stowarzyszenie Pomocy „SOS”
tel. 61-285-88-66
e-mail: spsos.środa@op.pl 

0000076564 Katarzyna Wojtczak ul. Kościuszki 6 B
63-000 Środa Wlkp. 

Niesienie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
a w szczególności: prowadzenie WTZ, realizacja zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
pomoc ofiarom przestępstw, w tym drogowych, prowadzenie działań
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień i przemocy w rodzinie oraz
zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieŜy z rodzin
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Organizowanie
Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej. 

29. Stowarzyszenie Abstynentów 
„NOWE śYCIE”
tel. 61 285-56-96, 61 285-26-58

0000101560 Stefan Szafrański ul. Westerplatte 5
63-000 Środa Wlkp.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu,
uzdrowienie moralne i psychiczne osób uzaleŜnionych od alkoholu i
innych środków odurzających, udzielanie porad i pomocy w podjęciu
leczenia, prowadzenie klubu abstynenta, wspomaganie grup AA.

30. Stowarzyszenie NASZA ŚRODA 0000061430 Dariusz Szymczak ul. Partyzantów 3
63-000 Środa Wlkp.

Integracja społeczności lokalnej oraz promocja miasta, gminy i
powiatu, promowanie i upowszechnianie idei samorządności.



31. Klub Sportowy POLONIA
tel. 61 287-01-77
e-mail:  polonia.sroda@interia.pl  
www.polonia-sroda.pl  

0000082234
status OPP

Rafał Ratajczak ul. Sportowa 12
63-000 Środa Wlkp.

Krzewienie kultury fizycznej i sportu młodzie Ŝowego w
dziedzinach: hokej na trawie, piłka no Ŝna, piłka r ęczna.

32. Stowarzyszenie Wielkopolscy
Przyjaciele Francji w Kijewie

0000172916 Halina 
Biechowiak - DroŜak

Kijewo
63-000 Środa Wlkp
adres do korsp.:
ul. 20 Października
36A/4
63-000 Środa WLkp.

Rozwój wzajemnych kontaktów i wymiana w dziedzinach kultury,
oświaty, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa, sportu i turystyki
z rejonem La Thierache i Francją, podejmowanie działań
zmierzających do oŜywienia wzajemnych kontaktów gospodarcz.,
podejmowanie i popieranie wzajemnego zrozumienia Polaków i
Francuzów, promowanie obywatelstwa europejskiego.

33. Etyliniarze - Motocykliści Ziemi
Średzkiej
e-mail: dawidowiak@poczta.onet.pl
tel. 511-509-962

0000382066 Dawid Machowiak ul. Sucharskiego 17
63-000 Środa Wlkp.

Dbanie o dobre imię polskich motocyklistów, krzewienie wśród
społeczeństwa wiedzy i kultury związanej z motocyklami, działanie
na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach, organizowanie
imprez integracyjnych i charytatywnych oraz ochrona praw i
interesów motocyklistów.

34. Stowarzyszenie ERIPIO 0000382990 Barbara Pepeta ul. Sportowa 9C
63-000 Środa Wlkp.

Dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy os. i rodzinom, które
w wyniku sytuacji kryzysowych są zagroŜone wykluczeniem
społecznym i są niezdolne we własnym zakresie do rozwiązania tych
sytuacji. 

35. Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Środzie Wlkp.

0000389812 Edward
Formanowicz

ul. Plac Zamkowy 7
63-000 Środa Wlkp.

Aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w róŜnych
formach Ŝycia społecznego, popularyzowanie róŜnych dziedzin
nauk, róŜnych form aktywności umysłowej i fizycznej, inicjowanie
własnych działań i włączanie się do prac innych organizacji.

36. Stowarzyszenie Diabetyków
Średzkich

0000395693 Andrzej
Lewandowski

ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.

Działa na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i
prawnej osób chorych na cukrzycę w zakresie: ochrony i promocji
zdrowia; edukacji diabetologicznej; działań na rzecz osób
niepełnosprawnych i uzaleŜnionych; działalności charytatywnej.

37. Oświata Średzka 0000387379 Jerzy
Wojciechowski

os. Jagiellońskie 43/4
63-000 Środa Wlkp.

Prowadzenie i zarządzanie publicznymi szkołami; poprawianie
działań zmierzających do poprawy warunków kształcenia
społeczności miejskiej; pomoc szkołom miejskim, w realizacji ich
zadań dydaktyczno - wychowawczych.; organizowanie konkursów,
zawodów i rozgrywek sportowych.

38. Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra
Króla”, e-mail:
stowarzyszenie@hospicjumpk.pl 
www.hospicjumpk.pl 

0000423218 Barbara Król ul. Bembnisty 2
63-000 Środa Wlkp.

Wykonywanie zadań w zakresie działalności charytatywnej, ochrony
i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu,
polegających na: pomocy medycznej, psychologicznej i duchowej
chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz ich
rodzinom (za ich zgodą), zjednoczeniu ludzi dobrej woli, gotowych
udzielać społecznej pomocy i opieki, propagowaniu opieki
hospicyjnej oraz udziale w promocji i organizacji wolontariatu.

39. Stowarzyszenie Absolwentów i
Sympatyków Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstańców
Wielkopolskich w Środzie Wlkp.

0000417820 Emilia Ostrowska ul. Ks. Kegla 1A Kultywowanie tradycji LO w Środzie Wlkp. prowadzenie działalności
kulturalnej i oświatowej, integracja środowiska uczniów,
absolwentów, rodziców uczniów i pracowników LO, udzielanie
pomocy absolwentom i profesorom liceum znajdującym się w
niedostatku, współdziałanie z dyrekcją liceum dla zapewnienia
właściwego poziomu kształcenia, wspomaganie rozwoju zaplecza
ekonomicznego i technicznego dla właściwej realizacji procesu nauki
i wychowania, udzielanie pomocy liceum w rozwiązaniu problemów
ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych.



Gmina Dominowo
1. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś 

w Murzynowie Kościelnym
0000302570 Wojciech Gluza Murzynowo Kościelne 53

63-014 Murzynowo K.
adres do korsp.:
Murzynowo Kościelne 57
63-014 Murzynowo K.

Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów
sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz
innych działań na rzecz dzieci, młodzieŜy i dorosłych.
Organizowanie pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.

2. Stowarzyszenie na Rzecz
Mieszkańców Gminy Dominowo
„BONA FIDES”

0000382024 Anna Jędraszak ul. Centralna 8
63-012 Dominowo

Działalność wspierająca rodziny z problemem niepełnosprawności,
wpieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w
trudnej sytuacji Ŝyciowej, działalność na rzecz ochrony zdrowia
mieszkańców, aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej oraz
promowanie gminy Dominowo.

Gmina Krzykosy
1. Ludowy Zespół Sportowy Sekcja

Jeździecka „FIORD” w Młodzikowie
0000032484 Andrzej

Wojciechowski
Młodzikowo 5
63-023 Sulęcinek

Rozwój i popularyzacja sportu jeździeckiego, rekreacji i turystyki
konnej.

2. NiezaleŜny Samorządny ZZ
Pracowników GS Samopomoc
Chłopska

0000065326 Anna Michniewska ul. Kopczynowska 32
63-023 Sulęcinek

Ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i
kulturalnych pracowników oraz ich rodzin. Obrona praw
pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy.

3. Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w
Solcu Wlkp.
tel. 512-380-890
e-mail: wttsolec@interia.pl  
www.wttsolec.pl  

0000084307
status OPP

Andrzej
Paczkowski

ul. Środkowa 30
63-023 Sulęcinek

Organizowanie turniejów sportowych i imprez rekreac yjnych,
turnieje krajowe w  tenisie ziemnym na wózkach inwa lidzkich,
działalno ść na rzecz dzieci potrzebuj ących pomocy, współpraca
z „Fundacj ą BZWBK”. 

Gmina Nowe Miasto
1. Stowarzyszenie Ekologiczno -

Edukacyjno - Naukowo - Doradcze
„SEEND”
tel. 609-405-610 

0000156562 Tokarów 12
63-040 Nowe Miasto 

Wspieranie wszechstronnego rozwoju ekologicznego, edukacyjnego,
naukowego i doradczego.

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji
Zdrowia „HIGIENA” w Chociczy
tel. 601-875-358

0000070788 Janina
Cybulska -  Priebe

os. 40- lecia PRL 3/6
63-041 Chocicza

Promowanie zdrowego stylu Ŝycia, edukacja zdrowotna dzieci i
młodzieŜy, poprawa stanu zdrowia, pokazy zdrowego Ŝywienia.

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „PŁOMIEŃ
NADZIEI” 
tel. 607-438-411

0000076202 Iwona Golińska ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto
n/Wartą

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, prowadzenie rehabilitacji
społecznej i zawodowej, organizowanie wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy.

4. Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG” 0000077007 Gabriela Kosmala ul. Poznańska 14
63-040 Nowe Miasto
n/Wartą

Pomoc osobom i rodzinom niezdolnym do rozwiązania Ŝyciowych
problemów, zapobieganie i rozwiązywanie patologii społecznych,
prowadzenie domu dla bezdomnych w Dębnie.

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy
Chorym Dzieciom

0000074800 Mirosław Ratajczak ul. Poznańska 8A
63-040 Nowe Miasto
n/Wartą

Działania na rzecz pomocy chorym dzieciom w celu ich powrotu do
normalnego Ŝycia.

6. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Nowomiejskiej

0000076277 Janusz Wilczyński ul. Poznańska 8A
63-040 Nowe Miasto
n/Wartą

Integracja lokalnej społeczności oraz promocja gminy Nowe Miasto
poprzez: wydawanie czasopisma o zasięgu lokalnym, współpraca z
instytucjami i organizacjami o zbliŜonych celach, wspieranie
inicjatyw i działań w dziedzinie samorządności.

7. Stowarzyszenie Razem Lepiej 0000414717 Marta Golińska Skoraczew 4/3
63-040 Nowe Miasto
n/Wartą

Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego wsi oraz obszarów
wiejskich, dostarczenie informacji mieszkańcom obszarów wiejskich
o Unii Europejskiej oraz moŜliwościach wykorzystywania funduszy
unijnych, rozwój ekologicznej świadomości mieszkańców wsi oraz



promocja środowiska naturalnego, poszerzenie wiedzy
mieszkańców wsi na tematy związane z przynaleŜnością Polski do
Unii Europejskiej, a takŜe wiedzy z zakresu spraw obywatelskich,
rolnictwa, ekonomii, prawa , poszerzenie świadomości młodych
mieszkańców wsi na temat warunków i moŜliwości pracy w kraju i za
granicą, kreowanie pozytywnego wizerunku wsi i jej mieszkańców.

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
Osobom Niepełnosprawnym i Ofiarom
Przemocy MARM

0000402038 Mikołaj Rakowski ul. Rynek 8
63-040 Nowe Miasto
n/Wartą

Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, ofiarom przemocy,
osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom lub opiekunom,
udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych oraz
pokrzywdzonych dzieci, udzielanie pomocy ofiarom klęsk
Ŝywiołowych, udzielanie pomocy prawnej i opieki dla
pokrzywdzonych dzieci, kształtowanie racjonalnych zachowań
społecznych w odniesieniu do zjawiska przemocy wobec dzieci.

Gmina Zaniemy śl
1. Polska Federacja Wędkarstwa

Karpiowego w Zwoli
0000346468 Piotr Janusz ul. Wczasowa 1, Zwola

63-020 Zaniemyśl 
Organizowanie i promowanie wędkarstwa karpiowego w zgodzie z
zasadą „złów i wypuść”, rekreacji, sportu wędkarskiego, uŜywanie i
ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie
etyki wędkarskiej.

2. Stowarzyszenie 
„DZIAŁAJMY RAZEM”

0000320766 Małgorzata Fertała ul. Poznańska 28
63-000 Środa Wlkp. 

Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznych
inicjatyw z zakresu nauki, edukacji, kultury, sportu i integracji
społecznej osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Gminy
Zaniemyśl

3. Stowarzyszenie „ZIEMIA
ZANIEMYSKA”
tel. 61 285-74-01
e-mail: ziemiakontakt@gmail.com 

0000319461 Henryk Noetzel ul. Średzka 14
63-020 Zaniemyśl

Poszukiwanie informacji o historii regionu. Poszukiwanie i
uzupełnianie wiedzy o martyrologii mieszkańców regionu. Promocja
Zaniemyśla i najbliŜszej okolicy. Inspirowanie i wspieranie
działalności o charakterze twórczym.

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Zaniemyśl -
 „WUCHTA WIARY”
tel. 508103900
e-mail: wuchtawiary@zaniemysl.pl 
www.wuchtawiary.zaniem  ysl.pl   

0000319041 BoŜena Jaszkiewicz ul. Sienkiewicza 3
63-020 Zaniemyśl

Działanie na rzecz polepszania warunków Ŝycia wszystkich
mieszkańców gminy Zaniemyśl. Podejmowanie i wspomaganie
działań integracyjnych oraz budowanie wzajemnych więzi
międzyludzkich. Podejmowanie działań w zakresie nauki, kultury,
edukacji, oświaty i wychowania. Podtrzymywanie tradycji narodowej
i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Oświaty I Kultury Na Wsi

0000236959 śaneta Kusik Pigłowice 32A
63-021 Śnieciska
adres do korsp.:
Pigłowice 5/1
63-021 Śnieciska

Prowadzenie i zarządzanie publicznymi szkołami, poprawa
warunków kształcenia społeczności wiejskiej. 

6. Sportowy Klub Jeździecki MAJDANY 0000020881 Majdany 17
63-020 Zaniemyśl

Popularyzowanie rekreacji konnej i sportu jeździeckiego,
organizowanie zawodów konnych i imprez sportowych.

7. Stowarzyszenie Regionalne Centrum
Wolontariatu 

0000137768 Paulina Kałek ul. Leśna 2/4
63-020 Zaniemyśl

Promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez
oferowanie im pomocy, w szczególności działalność wspomagająca
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo.


