
TRZECI  SEKTOR NA TERENIE GMINY MOKRSKO

I. STOWARZYSZENIA REJESTROWE, 
OHP i  KLUBY SPORTOWE

lp Nazwa podmiotu Data i podstawa rejestracji 
1 Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne Gminy 

Mokrsko 
KRS: 0000283440
2007-06-27

2 Stowarzyszenie Nasz Ożarów KRS: 0000382576
2011-03-31

3 Stowarzyszenie STREFA AKCJI KRS: 0000252391
2006-03-09

4 Towarzystwo Przyjaciół Wnętrz Dworskich w 
Ożarowie 

KRS:0000242271
2005-09-30

5 Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrsku KRS:0000197011
2004-02-26

6 Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie 
z działającą przy niej Orkiestrą Dętą 

KRS:0000208726
2004-06-25

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Chotowie KRS: 0000201260
2004-03-25

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Komornikach  KRS:0000204682
2004-04-28

9 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyworzece  KRS: 0000239983
2005-09-08

10 Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku 
z działającą przy niej Orkiestrą Dętą 

KRS:0000198764
2004-03-08

11 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ożarów UKS –wpis do ewidencji prowadzonej przez 
starostę

12 Uczniowski Klub Sportowy MOGRE Mokrsko UKS –wpis do ewidencji prowadzonej przez 
starostę

13 Gminne Stowarzyszenie Ludowych Klubów 
Sportowych
(LZS Ożarów, LZS Krzyworzeka, LZS Komorniki, 
LZS Chotów)

Wpis do ewidencji prowadzonej przez starostę

14 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia 
Wieluńska  

KRS: 0000259497
2006-06-27

II. STOWARZYSZENIA  ZWYKŁE 
(nie są osobami prawnymi, nie 
trzeba ich rejestrować w Krajowym 
Rejestrze Sądowym).

1 Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrsku 1976 Podtrzymywanie tradycji 



 Zespół „Dworzanki” przy KGW narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 
m.in.:
-integracja kobiet wiejskich 
-promowanie wsi i sołectwa na 
terenie gminy i powiatu 
- czynny udział w życiu 
religijnym parafii 
- organizowanie kursów 
szycia, 
- organizowanie kursów 
gotowania i degustacji 
potraw  regionalnych, 
-udział w dożynkach 
gminnych i powiatowych, 
obchodach państwowych 
świąt,
- współpraca z instruktorem 
Doskonalenia Rolniczego w 
Kościerzynie,
-współpraca  z Rejonową 
Rada Kobiet w Sieradzu,
-prowadzenie wypożyczalni 
naczyń i zastawy stołowej, 
-udział w Olimpiadzie 
Wiedzy o Gospodarstwie 
Domowym i Agroturystyce 
w Kościerzynie,
-prowadzenie Zespołu 
folklorystycznego 
„Dworzanki” od 2001r

2 Koło Gospodyń Wiejskich w Słupsku 
 Klub Seniora działający przy 

KGW  

1965 Podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 
m.in.:
-integracja kobiet wiejskich 
-promowanie wsi i sołectwa 
na terenie gminy i powiatu 
- czynny udział w życiu 
religijnym parafii 
- organizowanie kursów 
szycia, 
- organizowanie kursów 
gotowania i degustacji 
potraw  regionalnych, 
-udział w dożynkach 
gminnych i powiatowych, 
obchodach państwowych 
świąt,



-prowadzenie  Klubu 
Seniora od 2007r.,

3 Koło Gospodyń Wiejskich w Ożarowie
 Dziecięcy Zespół Obrzędowu w 

Ożarowie
 Zespół Śpiewaczo –Obrzędowy w 

Ożarowie

……. Podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 
m.in.:
-integracja kobiet wiejskich 
-promowanie wsi i sołectwa na 
terenie gminy i powiatu 
- czynny udział w życiu 
religijnym parafii 
- organizowanie kursów 
szycia, 
- organizowanie kursów 
gotowania i degustacji 
potraw  regionalnych, 
-udział w dożynkach 
gminnych i powiatowych, 
obchodach państwowych 
świąt,
-prowadzenie zespołów 
folklorystycznych: 
Dziecięcego Zespołu 
Obrzędowego w Ożarowie i 
Zespołu Śpiewaczo – 
Obrzędowego w Ożarowie. 

4 Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy 
z Wielunia

2006-07-27 Nauka, kultura, ekologia 
- Nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata i 
wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego
- Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego
Działalność 
międzynarodowa, 
wspólnoty lokalne, 
aktywność społeczna 
- Działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych
Tożsamość, tradycja 
narodowa 
- Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie 
polskości, rozwój 
świadomości narodowej, 



obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, 
wypoczynek 
- Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu

5 Klub Zawsze Młodzi i aktywni 2012 -rozwijanie różnych form 
kultury fizycznej i rekreacji;

– kształtowanie 
pozytywnych cech 
charakteru i 
osobowości wśród 
dzieci , młodzieży i 
dorosłych, jak 
również tworzenie 
dogodnych 
warunków w tym 
zakresie,

– - integrowanie 
środowisk 
uczniowskich, 
rodzicielskich, 
nauczycielskich na 
terenie swego 
działania,

– prowadzenie 
działalności w 
sferze kultury 
fizycznej, w 
dziedzinie 
rekreacji i 
rehabilitacji 
ruchowej,

– działalność na 
rzecz zwiększenia 
aktywności kobiet 
w życiu 
społecznym i 
gospodarczym,

– podejmowanie i 
inicjowanie działań 
na rzecz 
aktywnych form 
wypoczynku,

– wspieranie 
wszelkich inicjatyw 
społecznych, 
dobroczynności, 
ochrony zdrowia i 
pomocy 
społecznej,

– wspieranie 
działalności 



kulturalno- 
oświatowej,

– wspieranie 
działalności w 
zakresie kultury 
fizycznej, sportu i 
rekreacji,

– wspieranie 
inicjatyw na rzecz 
bezpieczeństwa, 
porządku i estetyki 
wsi,

– pomoc dla osób 
niepełnosprawnyc
h i ich rodzin,

– wspieranie 
rozwoju 
organizacji 
pozarządowych i 
grup 
obywatelskich,

– wspieranie 
inicjatyw ważnych 
dla społeczności 
lokalnej i 
darczyńców.

.


