
Baza organizacji pozarządowych na terenie gminy Mokrsko 

LP NAZWA 

ORGANIZACJI 

DANE 

TELEADRESOWE 

OSOBY 

UPRAWNIONE DO 

REPREZENTOWANIA 

ORGANIZACJI 

ZAKRES 

DZIAŁALNOŚCI 

(CELE I 

ZADANIA) 

STATUS 

PRAWNY 

NR WPISU 

WE 

WŁAŚCIWYM 

REJESTRZE 

STATUS 

OPP 

OPIS 

ZREALIZOWANYCH 

DZIAŁAŃ, 

OSIĄGNIĘĆ 

 

JEDNOSTKI OSP 
 

1. Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w 

Komornikach 

Komorniki 38 

strpoz_komorniki@wp.pl 

661 134 702 

609 091 124 

Prezes – Dariusz 

Piekarek, 

Skarbnik – Mariusz 

Leszczewski 

Sekretarz – Małgorzata 

Sokół 

 

Prowadzenie 

działalności 

mającej na celu 

zapobieganie 

pożarom, branie 

udziału w akcjach 

ratowniczych 

przeprowadzanych 

w czasie pożarów, 

uświadamianie 

ludności o 

konieczności  

i sposobach 

ochrony p-poż, 

rozwijanie wśród 

członków OSP 

zainteresowań  

w dziedzinie 

kultury, oświaty  

i sportu 

stowarzyszenie KRS 

0000204682 

nie Podwyższenie 

standardów zaplecza 

kuchennego, 

modernizacja CO  

i ciepłej wody  

w pomieszczeniach 

(kuchnia i łazienka), 

zakup nowych stołów, 

organizacja festynów 

strażackich w celu 

szerzenia kultury oraz 

integrowania 

społeczności 

wiejskiej; 

wyróżnienie w postaci 

odznaczenia sztandaru 

OSP 

2. Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Słupsku 

Słupsko 29a 

691 950 271 

Prezes – Henryk Ciura, 

Skarbnik – Eugeniusz 

Sawer 

Ochrona 

przeciwpożarowa  

i bezpieczeństwo 

ludności 

stowarzyszenie KRS 

0000198764 

nie Udział w zawodach 

sportowo – 

pożarniczych, 

odznaczenie jednostki 

„Srebrnym Medalem 

mailto:strpoz_komorniki@wp.pl


za zasługi dla 

pożarnictwa”, 

coroczne 

organizowanie  

i udział dzieci  

i młodzieży szkół 

podstawowych  

i gimnazjum  

w Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej. 

3. Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Ożarowie 

Ożarów 2a 

www.ospozarow.pl 

Prezes – Adam 

Browarny, 

Skarbnik – Marek 

Pietras, 

Naczelnik – Jarosław 

Korczewski 

 

 stowarzyszenie KRS 

0000208726 

nie  

4. Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Mokrsku 

Mokrsko 155a 

 

Prezes – Lucjan Preś Ochrona 

przeciwpożarowa, 

szkolenia 

przeciwpożarowe 

stowarzyszenie KRS 

0000197011 

nie  

5. Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Chotowie 

Chotów 94b 

692 617 244 

Prezes – Stanisław 

Golański, 

Skarbnik – Jerzy 

Fertała, 

Naczelnik – Janusz 

Kowalski, 

Zastępca naczelnika – 

Józef Kowalski, 

Sekretarz – Andrzej 

Zwierz, 

Wiceprezes – Leszek 

Włodarczyk 

 

Ochrona 

przeciwpożarowa, 

pomoc 

poszkodowanym, 

usuwanie skutków 

zdarzeń losowych 

stowarzyszenie KRS 

0000201260 

nie Zakup lekkiego 

samochodu bojowego, 

założenie 

Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej, 

udział młodzieży  

w turniejach wiedzy 

pożarniczej 

6. Ochotnicza        

http://www.ospozarow.pl/


Straż Pożarna 

w Krzyworzece 

 

ORGANIZACJE SPORTOWE 

 

7. Klub Sportowy 

Sparta Mokrsko 

       

8. Klub Sportowy 

w Ożarowie 

       

9. Chotowski 

Klub Sportowy 

       

10. Ludowy Klub 

Sportowy  

w Krzyworzece 

       

11. Ludowy Zespół 

Sportowy  

w 

Komornikach 

       

12. Międzyszkolne 

Gminne 

Towarzystwo 

Sportowe 

MOGRE  

w Mokrsku 

       

13. Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Jedynka”  

w Ożarowie 

       

14. Klub Zawsze 

Młodzi  

i Aktywni 

Mokrsko 233 

klubzamia@wp.pl 

43 841 18 06 

 

Przewodnicząca – 

Renata Kubiak, 

Zastępca – Dorota 

Mamzer, 

Sekretarz – Agata 

Rzeźnik 

rozwijanie różnych 

form kultury 

fizycznej  

i rekreacji, 

kształtowanie 

pozytywnych cech 

klub sportowy Ewidencja 

stowarzyszeń 

kultury 

fizycznej 

Starostwa 

Powiatowego 

w Wieluniu 

nie  



charakteru  

i osobowości  

w środowisku 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych,  jak 

również tworzenie 

dogodnych 

warunków w tym 

zakresie, 

integrowanie 

środowisk 

uczniowskich, 

rodzicielskich  

i 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, 

109 



wspieranie 

wszelkich 

inicjatyw 

społecznych, 

dobroczynności, 

ochronny 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 

niepełnosprawnych 

i ich rodzin, 

promocja  

i organizacja 

wolontariatu, 

wspieranie 

rozwoju 

organizacji 

pozarządowych  

i grup 

obywatelskich, 

wspieranie 



inicjatyw ważnych 

dla społeczności 

lokalnej  

i darczyńców 

 

ORGANIZACJE SPOŁECZNO – KULTURALNE 

 

15. Stowarzyszenie 

Społeczno – 

Kulturalne 

Gminy 

Mokrsko 

Mokrsko 231 

508 370 488 

Prezes – Kamil 

Piekarski, 

Wiceprezes – 

Małgorzata Kieler, 

Skarbnik – Piotr Czart, 

Sekretarz – Zbigniew 

Szkudlarek, 

Członkowie – Jan 

Kmiecik, Halina 

Gniłka, Krzysztof Hull 

Wspieranie, 

rozwijanie  

i propagowanie 

inicjatyw, postaw 

oraz działań 

sprzyjających 

rozwojowi 

społeczno – 

gospodarczemu 

gminy, 

podnoszenie 

poziomu edukacji, 

nauki, oświaty, 

wychowania, 

wiedzy  

i umiejętności 

społeczeństwa 

gminy, wspieranie 

aktywności  

w zakresie rozwoju 

kultury fizycznej, 

sportu, turystyki  

i rekreacji, 

prowadzenie  

i wspieranie 

inicjatyw  

w zakresie pomocy 

społecznej, w tym 

stowarzyszenie KRS 

0000283440 

nie Realizacja zadań 

publicznych w formie 

ich powierzenia przez 

organy administracji 

publicznej w latach 

2008 - 2014 



pomocy rodzinom 

i osobom będącym 

w trudnej sytuacji 

życiowej oraz 

wyrównywanie 

szans tych osób  

i rodzin, 

podejmowanie 

działań na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych 

w zakresie 

rehabilitacji 

społeczno – 

zawodowej oraz 

działalność 

charytatywno – 

opiekuńcza, 

wspieranie działań 

zmierzających do 

przeciwdziałania  

i ograniczenia 

patologii 

społecznej, takich 

zjawisk jak: 

uzależnienie, 

bezdomność, 

agresja, przemoc  

w rodzinie, 

wspomaganie 

działalności  

w zakresie rozwoju 

kultury, 

popularyzacji 

historii, tradycji  



i teraźniejszości 

gminy Mokrsko 

oraz związanych  

z nią miejsc, 

pozytywnych 

wydarzeń, ludzi, 

promocja  

i wspieranie 

wolontariatu, 

rozwój 

świadomości 

lokalnej, 

obywatelskiej  

i kulturalnej, 

promocja 

współpracy 

regionalnej  

i europejskiej, 

wspieranie 

samorządności  

i demokracji 

lokalnej, działania 

na rzecz ochrony 

środowiska, 

wspieranie 

krajoznawstwa  

i wypoczynku 

dzieci i młodzieży, 

promocja gminy 

Mokrsko 

16. Stowarzyszenie 

„Nasz Ożarów” 

Ożarów 142 

ozarow.szkola@interia.pl 

43 841 17 21 

Prezes – Paulina 

Kubowicz, 

Wiceprezes – Adam 

Zadworny, 

Sekretarz – Halina 

Wspieranie 

rozwoju 

społecznego, 

kulturalnego  

i gospodarczego 

stowarzyszenie KRS 

0000382576 

nie VI.2011 – „Piknik 

Ożarowski” – 

spotkanie rodzinne 

mieszkańców wsi na 

rozpoczęcie lata, 

mailto:ozarow.szkola@interia.pl


Gniłka, 

Skarbnik – Lechosław 

Jachymski, 

Członek – Irena 

Wydmuch 

Ożarowa i gminy 

Mokrsko, 

wspieranie 

organizacji 

działających na 

terenie Ożarowa  

i gminy Mokrsko, 

integracja 

mieszkańców, 

organizowanie 

lokalnego życia 

społecznego, 

propagowanie idei 

dobroczynności 

I.2012 – „Dzień 

Babci, Dziadka, 

Seniora” – występy 

dzieci, potrawy 

regionalne, występ 

Kapeli Ożarowskiej 

na długo pozostaną  

w pamięci seniorów, 

XI.2012 – „Ożarów 

dawniej i dziś” – 

spotkanie 

mieszkańców, którzy, 

oglądając stare 

fotografie, 

wspominali rozwój 

wsi, dzieląc się tą 

wiedzą z młodym 

pokoleniem, 

X.2013 – 

zagospodarowanie 

skweru, tzw. „małego 

ronda” na wjeździe do 

Ożarowa od strony 

Mokrska, 

XII.2013 – 

zorganizowanie dla 

ZSiP w Ożarowie 

„Mikołajek” – dzieci 

obejrzały spektakl 

teatralny oraz 

otrzymały smycze  

z logo SNO, 

IX.2014 – festyn 

„Święto 

Ożarowskiego 



Ziemniaka” od dziś 

kojarzyć się będzie  

z babką ziemniaczaną. 

Liczne zabawy  

i konkursy dla dzieci 

na długo pozostaną  

w pamięci. 

17. Stowarzyszenie 

Krzywa 

Optymistycznie 

  
 

    

18. Towarzystwo 

Przyjaciół 

Muzeum 

Wnętrz 

Dworskich  

w Ożarowie 

Ożarów 

604 975 698 

Prezes – Halina Gniłka, 

Prezes honorowy – 

Wacław Witkowski, 

Wice prezes – 

Bogusław Nowak, 

Skarbnik – Halina 

Perdek, 

Sekretarz – Małgorzata 

Walczak 

Promowanie 

polskich tradycji 

kulturowych, 

muzyki, sztuki, 

rękodzieła 

artystycznego, 

rzemiosła, 

folkloru, sztuki 

ludowej, 

wspomaganie 

naukowej  

i oświatowej 

działalności 

Muzeum Wnętrz 

Dworskich  

w Ożarowie 

stowarzyszenie KRS 

0000242271 

tak 28.08.2013 – 

organizacja koncertu 

kameralnego 

„Barokowe 

arcydzieła” w MWD 

w Ożarowie, wraz  

z Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej, 

13.04.2014 – 

organizacja koncertu 

Chóru Jasnogórskiego 

PUERI 

CLAROMONTANI 

w kościele 

Franciszkanów  

w Wieluniu, wraz  

z MZW, 

15.11.2014 – 

organizacja koncertu 

muzyki kościelnej  

w Kościele św. Józefa 

w Wieluniu 

(wystąpili: Anna 

Bajor – sopran, 

Bogusław Grabowski 



– organy), wraz  

z MZW 

19. Klub Seniora  

w Słupsku 

  
 

    

 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 

20. Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Mokrsku 

Mokrsko 153 

elawyrembak@wp.pl 

609 892 985 

Przewodnicząca – 

Elżbieta Wyrembak, 

Zastępca – Barbara 

Wlazła, 

Sekretarz – Leokadia 

Mielczarek 

Kultywowanie 

lokalnych tradycji 

kulturalnych i 

kulinarnych, 

promowanie 

gminy, 

organizowanie 

spotkań 

integracyjno – 

aktywizacyjnych, 

nawiązywanie 

współpracy  

z innymi 

organizacjami 

społecznymi, 

przekazywanie 

rodzimej kultury 

ludowej młodym 

stowarzyszenie 

zwykłe 

- nie Prezentacja potraw 

regionalnych na 

jarmarku w Łodzi,  

w Kielcach, z LGD, 

stałe imprezy 

coroczne: biesiada 

ostatkowa, 

Wielkanoc, ognisko 

na Jana, wigilia,  

I miejsce na 

dożynkach gminnych 

za wieniec 

dożynkowy, wspólnie 

z GBP w Mokrsku 

projekt, w ramach 

którego odbyła się 

wymiana kulturowa  

z Poroninem, tam też 

wygrana za kaczkę po 

mokrzańsku i ciasto 

marchewkowe 

21. Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Ożarowie 

Ożarów Halina Pietras, Danuta 

Młynarczyk, Alojza 

Szaniec 

Promowanie 

produktów 

lokalnych, 

spotkania 

integracyjne, 

działalność na 

rzecz lokalnej 

stowarzyszenie 

zwykłe 

- nie Reprezentowanie 

tradycji regionalnych 

mailto:elawyrembak@wp.pl


społeczności, 

organizowanie 

festynów, 

podtrzymywanie 

tradycji ludowej 

22. Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Słupsku 

  
 

    

 


