
Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Nasz Kruków”

Ares do korespondencji: ul. Leśna 2 Kruków, 58-130 Żarów

Strona internetowa: www.naszkrukow.org.pl

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 0000387928

Data rejestracji: 31.05.2011

REGON:

NIP: 884-27-38-420

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

Arkadiusz Wądrzyk

Funkcja: prezes

Telefon kontaktowy: (74)8580356

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności:

-pomoc społeczna,
-ochrona i promocja zdrowia,
-na rzecz osób niepełnosprawnych,
-rozwój gospodarczy,
-wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych,
-edukacja,
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-ekologia, ochrona zwierząt,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
-dzieci, młodzież,
-seniorzy,
-turystyka

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia: Doroczna akcja sprzątania świata, Piknik 
Rodzinny, kino letnie, budowa płyty betonowej na
boisku, wigilia wiejska, zabawa karnawałowa, 
zagospodarowanie skwerów w centrum wsi.



Pełna nazwa organizacji: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,PIAST 
2008” Żarów

Ares do korespondencji: ul. Piastowska 10 , 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 41/2008

Data rejestracji: 31.03.2008r.

REGON: 020733900

NIP: 884-26-60-445

Imię  i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

Adam Ciupiński

Funkcja: Prezes klubu

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności: -edukacja
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
-dzieci,młodzież

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

-trzykrotne wicemistrzostwo Dolnego Śląska w 
unihokeju dziewcząt i chłopców
-mistrzostwo(chłopcy) i 
wicemistrzostwo(dziewcząt) Strefy Wałbrzyskiej
w unihokeju
-mistrz (2010) i wicemistrz(2009)Dolnego 
Śląska w mini piłce nożnej dziewcząt.



Pełna nazwa organizacji: Fundacja,,NASZE DZIECI”

Adres do korespondencji: ul. Armii Krajowej 39a/5 , 58-130Żarów

Strona internetowa:  www.fundacjanaszedzieci.pl

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 0000211786

Data rejestracji: 01.07.2004

REGON: 891540048

NIP: 884-25-16-518

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

Katarzyna Potoczna

Funkcja: Prezes zarządu

Telefon kontaktowy: 605436948

Statut prawny organizacji: fundacja

Status organizacji pożytku publicznego: posiada

Podstawowy zakres działalności: -ochrona i promocja zdrowia
-na rzecz osób niepełnosprawnych
-wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
-edukacja
-dzieci, młodzież

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

-,,ZDROWY ZĄBEK”-bezpłatna profilaktyka 
dentystyczna dla dzieci z powiatu świdnickiego
-organizacja bezpłatnych koloni i obozów 
letnich dla dzieci i młodzieży 
-,,ELFY  św. MIKOŁAJA” przygotowanie 
imprezy i paczek świątecznych dla dzieci z 
najuboższych rodzin 
-stypendia  pomostowe  dla  studentów  I  roku
studiów dziennych magisterskich na uczelniach
państwowych 
-różnego rodzaju akcje mające na celu poprawę
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
-finansowanie  leczenia  i  rehabilitacji
niepełnosprawnych dzieci.



Pełna nazwa organizacji: Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi-
PCK im. L. Hirszfelda

Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 10, 58-130 Żarów

Strona internetowa www.zs-zarow.powiat.swidnica.pl/khdk.html

Numer w rejestrze ewidencji (KRS):

Data rejestracji:

REGON:

NIP:

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Czesław Giemza

Funkcja: Prezes 

Telefon kontaktowy: 665325557

Status prawny organizacji: Klub działa w strukturach organizacyjnych PCK

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności: -ochrona i promocja zdrowia 
-inny

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

-klub zajmuje się promocją honorowego 
oddawania krwi,organizuje akcje poboru 
krwi,organizuje konkursy promujące 
krwiodawstwo w szkołach podstawowych i wraz
z centrami krwiodawstwa na Dolnym Śląsku 
bierze czynny udział w propagowaniu 
honorowego krwiodawstwa 
-klub istnieje od 1974 roku  i cały ten czas  
wspomaga służbę zdrowia w cenny lek, jakim 
jest krew.



Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie ,,NASZE DZIECI-
WSPÓLNA SZKOŁA” w Zastrużu 

Adres do korespondencji: Zastruże 19a ,58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 0000161988

Data rejestracji: 19.05.2003

REGON: 891507186

NIP: 884-24-88-408

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Kamila Spisak

Funkcja : Prezes 

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego: posiada 

Podstawowy zakres działalności: -wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych
-edukacja
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
-dzieci i młodzież

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

Celem działań Stowarzyszenia ,,NASZE 
DZIECI-WSPÓLNA SZKOŁA” w Zastrużu jest 
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 
rozwoju edukacyjnego, społecznego i 
kulturalnego wsi oraz wspieranie demokracji i 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego w 
środowisku lokalnym.
Głównym zadaniem od 1 września 2004 r. jest 
prowadzenie Szkoły Podstawowej w Zastrużu, 
na mocy porozumienia Urzędu Miasta Żarów z 
zarządem stowarzyszenia. Od 31 marca 2008r. 
stowarzyszenie jest również organem 
prowadzącym przedszkole dla dzieci w wieku 3-
5 lat, które powstało we współpracy z Fundacją 
Karlos Kai Agathos .Od 2001r. powołana została
placówka wsparcia dziennego dla uczniów, 
której celem jest wsparcie działań 
wychowawczych rodzin, pomoc w nauce oraz 
wsparcie prawidłowego rozwoju uczniów.
Stowarzyszenie organizuje i współfinansuje 
wypoczynek letni  i zimowy dla dzieci. Działa 
na rzecz środowiska lokalnego. Prowadzi wiele 
mających na celu: pomoc dzieciom w rodzinach 
dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, jak 
również ludziom starszym, integracje ludzi, 
budzenie aktywności lokalnej, kreatywności, 
kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
ochronę środowiska. Ponadto wiele działań 



ukierunkowanych jest na rozwój sportu, 
propagowanie zdrowego i twórczego stylu życia.
Organizowane są wycieczki dla różnych grup 
wiekowych   mieszkańców, wyjazdy do kina i 
teatru. Od roku 2007 prowadzone są również 
szkolenia,warsztaty, spotkania dla ludzi (np. 
szkolenia komputerowe, florystyka, warsztaty 
teatralne, mała architektura wsi, itp). Powstała 
Akademia Rodzica, która pozwala na 
edukowanie rodziców przez specjalistów 
(psychologów, pedagogów, prawników, 
pracowników poradni d/s uzależnień). Zarząd 
stowarzyszenia współpracuje z OPS w Żarowie, 
w 2008r. podpisał umowę z Agencją Rynku 
Rolnego we Wrocławiu-Bank Żywności, 
pozwalająca na pobieranie żywności dla ubogich
mieszkańców całej gminy Żarów. Ściśle 
współpracuje z Federacją Inicjatyw 
Oświatowych, z siedzibą w Warszawie oraz 
Fundacją ,,FALA” z siedzibą we Wrocławiu. 
Współpraca ta pozwala sprawniej i szybciej 
wdrażać w szkole i w przedszkolu nowoczesne 
rozwiązania edukacyjne, zgodnie z polityką 
oświatową państwa. Działalność statutowa 
stowarzyszenia ciągle się rozwija angażując 
coraz większą część społeczeństwa lokalnego.



Pełna nazwa organizacji: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
,,ZIELONY  DĄB”

Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 2 , 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 8

Data rejestracji: 06.11.1996

REGON: 890601664

NIP: 884-20-78-685

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Janusz Dominik

Funkcja : Prezes klubu

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada 

Podstawowy zakres działalności: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

-organizacja obozów sportowych
-szkolenie dzieci i młodzieży
-organizacja mitingów i zawodów 
-udział w zawodach sportowych 
*mistrzostwa województwa 
*mistrzostwa makroregionu
*mistrzostwa Polski (młodzików, juniorów, 
młodzieżowców )
*medale mistrzostw Polski (Pałkiewicz 
Krzysztof, Rudnik Tomasz, Mossoń Michał, 
Fajdek Paweł, Dominik Wojciech)
-wychowanek naszego klubu Paweł Fajdek 
-mistrz świata lat 23, mistrz uniwersjady, 
uczestnik mistrzostw świata .



Pełna nazwa organizacji: Żarowskie Stowarzyszenie ,,EDUKACJA”

Adres do korespondencji: ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 0000213774

Data rejestracji: 28.07.2004

REGON: 891550383

NIP: 884-25-24-044

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Helena Słowik

Funkcja : Prezes

Telefon kontaktowy: (74)858-03-23

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego: posiada 

Podstawowy zakres działalności: -edukacja
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
-dzieci i młodzież 

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia: -Od 10 lat organizują wypoczynek letni dla ok. 
200 dzieci z terenu gminy.



Pełna nazwa organizacji: Klub Sportowy ,,ZJEDNOCZENI” Żarów

Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 2 , 58-130 Żarów

Strona internetowa:  www.zdjednoczeni.zarow.pl

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 0000138721

Data rejestracji: 12.11.2002

REGON: 891014213

NIP: 884-22-48-756

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Jacek Kaletowski

Funkcja : Prezes 

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie kultury fizycznej

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności: -ochrona i promocja zdrowia 
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
-dzieci, młodzież

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia: -Klub od początku swojego istnienia startuje w 
rozgrywkach piłkarskich różnego strzebla (IV 
LIGA)od wielu lat posiada zespoły młodzieżowe



Pełna nazwa organizacji: UKS,,GŁĘBOKA PURPURA”

Adres do korespondencji: ul. Krzywoustego 10/7, 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 12

Darta rejestracji: 14.05.1999

REGON: 891052946

NIP: 884-22-94-207

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Piotr Jaskólski

Funkcja : Wiceprezes 

Telefon kontaktowy: (74)8589843

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Podstawowy zakres działalności: -upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
-profilaktyka uzależnień

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

-Klub istnieje, prawie od maja 1995r. 
-rozegranych 454 meczy w tym 10 
międzynarodowych (Niemki, Czeszki, Dunki): 
barwy Klubu reprezentowało 200 zawodniczek; 
zorganizowane w Żarowie siedem turniejów  
międzypowiatowych o: ,,Puchar Burmistrza 
Żarowa '' i 3międzygminne o ,, Puchar Wiosny”; 
uczestniczył w ligach: dziewczynek (2002-
2003), młodziczek (1996-2003) i juniorek 
(2003-2005) woj.  Dolnośląskie; systematyczne 
prowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu 
piłki ręcznej dziewcząt (od 4 maja 1995); 
wielokrotnie organizował wyjazdy na zwody 
podczas przerwy międzysemestralnej; udział w 
wielu turniejach krajowych (w tym z drużynami 
z zagranicy) oraz w Pradze (VI 2004); 
organizacja dwutygodniowego obozu 
szkoleniowego (VII 2001;Biłgoraj). Aktualnie 
prowadzone są zajęcia z uczestnikami kl. IV -VI 
SP Żarów.



Pełna nazwa organizacji: Ludowy Klub sportowy,,ZIELONI ''
MROWINY

Adres do korespondencji: ul. Boczna 3,  Mrowiny, 58-130 Żarów

Strona internetowa:  www.zielonimrowiny.futbolowo.pl

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 16

Data rejestracji: 11.07.2013

REGON: 022095160

NIP: 884-27-47-301

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Tadeusz Buszka

Funkcja: Prezes 

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności: -ochrona i promocja zdrowia
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
-dzieci, młodzież 

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

-Ludowy Klub Sportowy ,,ZIELONI ''Mrowiny 
powstał w 1951r. W 2011 roku obchodziliśmy 
60-lecie Klubu Sportowego. Na boisku 
sportowym w czynie społecznym wykonano 
dużo prac miedzy innymi:-zostały zrobione 
budki dla zawodników rezerwowych, 100 
krzesełek dla kibiców. Wewnątrz szatnia została 
wymalowana, w każdym pomieszczeniu 
położono płytki, w części WC zamontowano 
nową armaturę. 



Pełna nazwa organizacji: Klub Sportowy ,,ZRYW” w Łażanach

Adres do korespondencji: ul. Sportowa 8/3,  Łażany ,58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 8

Data rejestracji: 11.07.2003

REGON: 891550555

NIP: 884-25-25-262

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Stanisław Tomiczek

Funkcja : Prezes 

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności: -upowszechnianie kultury fizycznej 
-dzieci,młodzież

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia: -Drużyna gra w klasie B.
Utrzymanie drużyny we wsi Łażany.



Pełna nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy,,WIERZBIANKA'' 
-Wierzbna 

Adres do korespondencji: Ul. Pankowicka 5, Wierzbna, 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 20

Data rejestracji: 28.08.2003

REGON: 022094627

NIP: 884-27-47-258

Imię i nazwisko przedstawiciela   władz 
organizacji: Wiesław Drużko

Funkcja : Prezes

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji:

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności: -upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia: - rozgrywki piłkarskie klasy B.
- osiągnięcia - dwukrotny awans do rozgrywek 
klasy A.



Pełna nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy „HARCEK”

Adres do korespondencji: ul. 1 maja 2, 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 20

Data rejestracji: 07.11.2001

REGON: 891367242

NIP: 884-25-31-475

Imię i  nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Jerzy Ciupiński

Funkcja : Prezes 

Telefon kontaktowy: 602539099

Statut prawny organizacji: Stowarzyszenie 

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Podstawowy zakres działalności: -upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
-dzieci, młodzież,
-edukacja

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

UKS powstał na bazie modelarni „Harcek”, 
prowadzącej działalność od 1988r. Obecnie 
prowadzone są zajęcia modelarskie. Do 2008r. 
Klub był współorganizatorem Pucharu Polski w 
modelarstwie wystawowym. Klub prowadził 
także zajęcia sportowe. W piłce nożnej 
dziewcząt dwukrotnie zdobyli Mistrzostwo 
Dolnego Śląska. W 2005 roku klub zajął 5 
miejsce w Turnieju Mistrzów w Bydgoszczy.     
7 zawodniczek grało w reprezentacji Dolnego 
Śląska młodziczek. 5 grało w reprezentacji 
Dolnego Śląska, która zdobyła wicemistrzostwo 
Polski 2007r.



Pełna nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy ,,BŁYSKAWICA 
KALNO''

Adres do korespondencji: Kalno 29 A, 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 45

Data rejestracji: 31.03.2005r.

REGON: 022094640

NIP: 884-27-47-318

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

Szymon Laskowski

Funkcja : Prezes 

Telefon kontaktowy: 691624234

Statut prawny organizacji:

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Podstawowy zakres działalności: -ochrona i promocja zdrowia
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
-hobby 

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:



Pełna nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów. Oddział w Żarowie.

Adres do korespondencji: ul. Armii Krajowej 54/2 ,58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 0000109984

Data rejestracji: 16.05.2002r.

REGON: 000776019-03830

NIP: 886-12-77-115

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Danuta Kwiatkowska

Funkcja : Przewodnicząca

Telefon kontaktowy: 665355215

Statut prawny organizacji:

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Podstawowy zakres działalności: -na rzecz osób niepełnosprawnych
-seniorzy

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia:

-Rozpoczęcie cyklu Przeglądów Pieśni 
Biesiadnej i Ludowej w Żarowie.
Udział w plebiscycie w Radiu W-W 
Wzięcie udziału w Dożynkach Gminnych w 
2010 r. jako gospodarze.
Organizowanie dla członków Związku 
wycieczki rowerowe, autokarowe połączone z 
pieczeniem kiełbasek, wieczorki taneczne co 
miesiąc.
Udział w XX międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru w  Strzegomiu.
Konkurs Piosenki Patriotycznej i kolędniczej i 
inne dla miasta.



Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej,,CHEMIK''

Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 15, 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 59

Data rejestracji: 31.10.2008r.

REGON: 020869024

NIP: 884-26-78-907

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Kazimierz Bordulak

Funkcja : Prezes 

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: Stowarzyszenie kultury fizycznej

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności: -upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
-dzieci,młodzież

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia: -Zarząd TKKF,,CHEMIK'' przeprowadza w 
ciągu roku, 6 turniejów piłki siatkowej; turniej 
męski o puchar ,,SUDETY'', turniej 
młodzieżowy dziewcząt i chłopców, Mistrzostwa
Żarowa, memoriał  im. E.  Sypniewskiego  o 
zasięgu międzywojewódzkim, mistrzostwo 
Dolnego Śląska kobiet, turniej Mikołajkowy w 
koszykówce chłopców. Bierzemy udział w 
turniejach wyjazdowych: Wieruszów, Katowice, 
Wołów, Strzelce Opolskie, liga powiatowa w 
Świdnicy. Realizujemy festyny rodzinne, 
imprezy rekreacyjne na terenie gminy Żarów:
-dzień dziecka,turniej wsi-dni Żarowa, dożynki 
Gminne oraz festyny na wioskach: Kruków, 
Łażany,  Mrowiny, Miasto Żarów.



Pełna nazwa organizacji: Gminny Ludowy Klub Sportowy,,GONIEC'' 
w Żarowie

Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 2 , 58-130 Żarów

Strona internetowa: www.goniec.zarow.pl

Numer w rejestrze ewidencji (KRS): 31

Data rejestracji: 16.08.2004r.

REGON: 021432967

NIP: 884-27-29-272

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Artur Adamek

Funkcja: Prezes 

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada 

Podstawowy zakres działalności: -edukacja
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Dotychczas zrealizowane osiągnięcia: -Organizacja kilkunastu turniejów szachowych 
rocznie w tym organizacja Mistrzostw Dolnego 
Śląska Juniorów w Żarowie
-udział w rozgrywkach ligowych, w tym udział 
w III lidze szachowej w sezonach 2010/11, 
2008/09, 
-liczne sukcesy indywidualne zawodników w 
turniejach na terenie  Dolnego Śląska
-szkolenie dzieci i młodzieży od ponad 10 lat na 
terenie gminy.



Pełna nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy ,,JUDOKA'' w 
Imbramowicach 

Adres do korespondencji: ul. Żarowska 45,  Imbramowice, 58-130 Żarów

Strona internetowa:

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 48

Data rejestracji: 21.03.2011r.

REGON: 021504655

NIP: 884-27-35-120

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji: Miłosz Haber

Funkcja : Prezes 

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: Klub sportowy

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Podstawowy zakres działalności: -edukacja
-upowszechnianie kultury fizyczne i sportu
-dzieci , młodzież

Dotychczas  zrealizowane osiągnięcia: -Sandra Ciastoń-powołanie do kadry 
wojewódzkiej Dolnego Śląska w związku judo
- 19.02.2011, XIV turniej judo ,,BIAŁA 
ZIMA''w Opolu
-Międzynarodowe Mistrzostwa  Ziemi 
Krakowskiej dzieci i młodzików w Krakowie
11.06.2011r – XIII turniej judo dzieci , młodzież 
w Mietkowie
18.06.2011r . XIII turniej judo im. Edwarda 
Brzegowego w Strzegomiu



Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Miłośników Łażan 
„Przyjazna Wieś”

Strona internetowa: www.przyjaznawies.pl

Adres do korespondencji: ul. Strzegomska 45, Łażany, 58-130 Żarów

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 0000385566 

Data rejestracji: 1.06.2011

REGON:

NIP: 884-27-37-604 

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

Faruń Mieczysław 

Funkcja: Prezes

Telefon kontaktowy: 501116233 

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności: - aktywizowanie, integrowanie i mobilizowanie 
środowiska lokalnego;

- promowanie wsi Łażany, jej mieszkańców oraz
organizacji, klubów i zespołów działających na 
jej terenie;                                                             
- popularyzacja wiedzy o Łażanach, regionie i 
Polsce;                                                       
-upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i 
osiągnięć artystycznych, kulturalnych, 
sportowych klubów, zespołów organizacji 
działających na terenie wsi Łażany;                     
- opieka nad zabytkami Łażan (gotycki kościół z
XII w.) i okolicy;                                                   
- propagowanie i podejmowanie działań na rzecz
ekologii i ochrony środowiska;                             
- zmodernizowanie zabytkowego parku jako 
centrum sportowo-rekreacyjno-edukacyjnego 
wsi Łażany;                                                           
- podejmowanie inicjatyw społeczno-
gospodarczych w zakresie ochrony zdrowia, 
edukacji, opieki społecznej i bezpieczeństwa 
publicznego;                                                          
- współpraca z placówkami oświatowymi i 
opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na 
terenie kraju i za granicą;

Dotychczas  zrealizowane osiągnięcia: - promocja wsi Łażany, poprzez publikacje 
folderu



Pełna nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU WSI MIKOSZOWA "MAŁA 
OJCZYZNA" 

Strona internetowa:

Adres do korespondencji: Mikoszowa 23,  58-130 Żarów

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 0000410385 

Data rejestracji: 2012-02-03 

REGON: 02182319400000 

NIP: 8842744403 

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

KROGEL JACEK

Funkcja: Prezes

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności:

Dotychczas  zrealizowane osiągnięcia:



Pełna nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
LOKALNEGO "KALINÓW" 

Strona internetowa:

Adres do korespondencji: Kalno 51,  58-130 Żarów

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 0000416918 

Data rejestracji: 2012-04-04 

REGON:

NIP: 8842744739 

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

Ewa Wołek

Funkcja: Prezes Zarządu

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności:

Dotychczas  zrealizowane osiągnięcia:



Pełna nazwa organizacji: "INTEGRACJA EUROPY GENS UNA 
SUMUS" 

Strona internetowa:

Adres do korespondencji: Mrowiny, ul. Zamkowa 1,  58-130 Żarów

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 0000166252 

Data rejestracji: 2003-07-10 

REGON:

NIP:

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

Stefan Kochanowski

Funkcja: Prezes Zarządu

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności:

Dotychczas  zrealizowane osiągnięcia:



Pełna nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE MROWINY NA 
SWOIM 

Strona internetowa:

Adres do korespondencji: Mrowiny, ul. Leśna 5,  58-130 Żarów

Numer w rejestrze ewidencji(KRS): 0000516335 

Data rejestracji: 2014-07-10 

REGON:

NIP:

Imię i nazwisko przedstawiciela władz 
organizacji:

Lilla Gruntkowska

Funkcja: Prezes 

Telefon kontaktowy:

Statut prawny organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego:

Podstawowy zakres działalności:

Dotychczas  zrealizowane osiągnięcia:


