
Towarzystwo Przyjaciół Słońska 
„Unitis Viribus”

TPS pracą społeczną członków i sym-
patyków od 8 lat udowadnia, że każdy 
może pozytywnie kształtować otaczają-
cą nas rzeczywistość. Zgodnie z przyję-
tą w nazwie maksymą: „unitis viribus” 
- „wspólnymi siłami” - staramy się, aby 
Słońsk i jego okolice były miejscem, któ-
re wszyscy podziwiają, w którym goście 
się dobrze czują, a mieszkańcy są dumni  
z tego, że tu żyją. Dzięki naszym dzia-
łaniom słońszczanie zmieniają swoje 
nastawienie do otaczającej nas przyro-
dy i uczą się korzystać z jej walorów.  
W gminie Słońsk na turystów czeka ponad 
200 miejsc noclegowych. 

Co robimy?
• Powołaliśmy Rzeczpospolitą Ptasią, któ-

rej biura i imprezy zachęcają turystów 
do odwiedzania Słońska.

• Organizujemy zloty obywateli Rzecz-
pospolitej Ptasiej, które są jedyną tego 
rodzaju imprezą plenerową w Polsce.

• Prowadzimy wypożyczalnie rowerów,  
lornetek i kanadyjek.

• Utworzyliśmy Wystawę Pamiątek Regio-
nalnych, którą co roku odwiedza kilka-
set osób.

• Organizujemy rajdy rowerowe, histo-
ryczną Maurycjadę, konkursy plastyczne 
i inne imprezy dla dzieci i dorosłych.

• Wydajemy kalendarze Rzeczpospolitej 
Ptasiej, pocztówki, foldery i emitujemy 
lokalne monety.

Towarzystwo Przyjaciół Słońska 
„Unitis Viribus”
ul. Puszkina 44, 66-436 Słońsk
tel./fax: 95 757 22 12, 95 757 24 45 
www.tps-unitisviribus.org.pl 
email: tps@tps-unitisviribus.org.pl

• Promujemy Słońsk i Rzeczpospolitą 
Ptasią na stronie internetowej, targach 
turystycznych i innych imprezach.

• Produkt turystyczny Rzeczpospolita 
Ptasia w Ujściu Warty został uznany za 
najlepszy w Polsce w ogłoszonym przez 
Komisję Europejską konkursie EDEN, 
mającym na celu promo-
wanie zrównoważonej 
turystyki.



TPS „Unitis Viribus” 
jest organizacją pożytku publicznego  

Jak możesz wesprzeć nasze działania ?
1% podatku dochodowego mogą przekazać 
• podatnicy podatku dochodowego od 

osób fizycznych
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych
• podatnicy prowadzący jednoosobową 

działalność gospodarczą i korzystający z 
liniowej, 19-procentowej stawki podat-
ku.

Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego 
podatku dochodowego na rzecz TPS, wpisują  
w formularzu PIT nazwę:

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
zdecydowali się wesprzeć naszą działalność!

Towarzystwo Przyjaciół Słońska 
„Unitis Viribus” 
oraz numer KRS: 0000064101. 
Wtedy Urząd Skarbowy przeleje pieniądze 
na nasze konto.
Wpłaty 1% przeznaczymy na organizację ro-
dzinnych imprez dla mieszkańców Słońska  
i turystów: Rajdu Rowerowego „Szlakiem 
bocianów” i Maurycjady. Rozliczymy się z 
każdej złotówki, a sprawozdanie finansowe 
TPS będzie opublikowane na naszej stronie 
internetowej.

Możesz też wpłacić darowiznę na konto 
TPS: GBS Barlinek O/Słońsk 
29 8355 0009 0035 0411 2000 0001 

Darczyńca będący osobą fizyczną może 
odliczyć od dochodu stanowiącego podsta-
wę opodatkowania wartość darowizny, nie-
przekraczającą 6% dochodu w roku podat-
kowym, zaś osoby prawne mogą odliczyć 
do 10% dochodu.


