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Szanowni Państwo, 

 

Organizacje pozarządowe są dziś gwarantem wysokiej jakości prowadzonych działań. 

To cały szereg zadań publicznych realizowanych na rzecz mieszkańców miasta i ważna 

społeczna misja. Jako samorządowiec doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nasza 

współpraca musi być oparta na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Mamy wspólny cel, którym 

jest działanie na rzecz lokalnej społeczności. Łączy nas troska o wspólne dobro. Organizacje 

pozarządowe są częścią społeczeństwa obywatelskiego i je kształtują. Są ważne także dla 

demokracji. Reprezentują interesy obywateli, przeciwdziałają marginalizacji słabszych grup i 

odgrywają kluczową rolę w debacie publicznej.  

W Zawierciu tworzymy dla trzeciego sektora przyjazną przestrzeń. Nasze Centrum 

Organizacji Pozarządowych pomaga w rozwijaniu dialogu społecznego, wspiera aktywność 

organizacji oraz ideę wolontariatu, rozwija świadomość społeczną mieszkańców. Chodzi nie 

tylko o wsparcie finansowe, ale także niezwykle istotne wsparcie merytoryczne. Powstało już 

wiele wspaniałych projektów. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych, zadania  

z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój sportu i turystyki – to tylko 

niektóre ze wspólnie realizowanych zadań publicznych.  

Organizacje mogą liczyć na konsultacje w zakresie finansowania projektów, 

udostępnianie zasobów lokalowych i na nasze narzędzia promocji. Wsparcie finansowe 

realizujemy między innymi przez organizowanie otwartych konkursów ofert. Odpowiedzią na 

rosnące potrzeby są także nowe w naszym mieście możliwości, a konkretnie inicjatywa lokalna. 

Mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na zmianę najbliższego otoczenia, a samorząd może w 

ten sposób wspomagać aktywizowanie i integrację lokalnej społeczności. 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji  

i podzielili się z nami informacjami o swojej działalności i osiągnięciach. 

 

Zapraszam do lektury. 

 

 

Łukasz Konarski 

 

Prezydent Miasta Zawiercia 
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Fundacje 

 

 

 

Stowarzyszenia 

 

  



Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS  0000418137 

Adres ul. Zaparkowa 23, Zawiercie 

Adres mailowy alp@alp.org.pl 

Strona www www.alp.org.pl 

Nr telefonu 32 494 13 19 

Data rozpoczęcia działalności 2012 r. 

Imię i nazwisko prezesa Anna Mizera 

Obszary działania: edukacja, rozwój osobisty, działalność prospołeczna 

 
W swoich działaniach ALP skupia się na przygotowaniu oferty adresowanej do możliwie 
największej liczby odbiorców. 
Akademia aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczności, inicjując i wspierając działania 
prospołeczne, które umożliwiają realizację celów stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:  
- podtrzymywanie tradycji narodowej,  
- pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
- ochronę i promocję zdrowia, 
- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, 
- upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet  
i mężczyzn,  
- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
- działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
- działania na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
- działania w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
- promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP zaprasza od poniedziałku do piątku, godz. 7.00 – 15.00. 
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  Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Zespół w Zawierciu 

przy Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Forma prawna Katolicka organizacja charytatywna 

OPP Nie 

NIP 649 160 65 99 

Adres ul. Wenecka 2, Zawiercie 

Adres mailowy  

Strona www  

Nr telefonu 601 528 678 

Data rozpoczęcia działalności 1990 r. 

Imię i nazwisko przewodniczącego Ks. Henryk Kowalski 

Obszar działania: pomoc społeczna 

 
Organizacja działa na rzecz osób ubogich oraz potrzebujących wsparcia z parafii i terenu 
Zawiercia. 
Caritas realizuje posługę miłosierdzia w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka. 
Działa na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy osób ze względu na ich szczególnie 
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Kieruje się zasadami 
katolickimi, analizuje przyczyny biedy, zakres jej występowania, opracowuje programy i środki 
zaradcze zmierzające do jej usuwania.  
Systematycznie trzy razy w tygodniu wydaje pieczywo otrzymane od właścicieli lokalnych 
piekarni i artykuły żywnościowe w ramach akcji „Spiżarnia Caritas”. 
Za najważniejsze osiągnięcie w swojej działalności uważa wyprowadzenie z głębokiego 
ubóstwa kilkunastu osób. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dyżury w poniedziałek, środę, piątek, godz. 8.00 – 11.00. 
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   Centrum Inicjatyw Lokalnych 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000215720 

Adres ul. Senatorska 14, Zawiercie, biuro: ul. Polska 14 B, Zawiercie 

Adres mailowy cil@cil.org.pl 

Strona www www.cil.org.pl 

Nr telefonu 32 670 20 14 

Data rozpoczęcia działalności 2004 r. 

Imię i nazwisko prezesa Paweł Abucki  

Obszary działania: 
- podtrzymywanie tradycji narodowej,  
- ochrona i promocja zdrowia,  
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,  
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet,  
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym propagowanie 
samorządności, 
- działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
- działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,  
- kultura fizyczna i sport,  
- ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,  
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  
- działania wspomagające rozwój demokracji,  
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,  
- promocja i organizacja wolontariatu,  
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe,  
- pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi w jego przyszłej 
aktywności zawodowej oraz działalności społeczno - politycznej,  
- działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  
- działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w szczególności pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  
- prowadzenie działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka,  
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
- prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej,  
- prowadzenie działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, a także mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,  
- wspieranie osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,  
- prowadzenie działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
promowanie wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,  
- promowanie i wspieranie działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, obronności 
państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen, 
- działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów 
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Centrum Inicjatyw Lokalnych to organizacja pożytku publicznego, która od początku swojej 
działalności zorientowana jest na animowanie i wspieranie organizacji pozarządowych. Działa 
na rzecz całej lokalnej społeczności: dzieci, młodzieży, środowisk senioralnych, osób 
niepełnosprawnych. 
Przez lata działalności udało się zrealizować wiele projektów na rzecz rozwoju społeczności 
powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Cały czas poszukuje nowych wyzwań  
i możliwości współpracy. Obszarem szczególnego zainteresowania CIL są kwestie związane 
z: budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, 
aktywizacją zawodową, ochroną historii oraz budowaniem poczucia tożsamości narodowej i 
kulturowej. 
Współpracuje z dziećmi, młodzieżą, a także działa na rzecz osób starszych. Organizuje 
edukacyjne wyjazdy krajowe oraz zagraniczne dla ww. grup. 
Centrum Inicjatyw Lokalnych od 2013 r. jest Ośrodkiem „Działaj Lokalnie” na terenie powiatów 
myszkowskiego i zawierciańskiego.  
Centrum, jako partner programu „Ogólnopolska Karta Seniora", zajmuje się wydawaniem kart 
seniorom oraz propagowaniem akcji na terenie powiatu zawierciańskiego.  
Organizuje wraz z PSS „Społem" Zawiercie, ARK Jobs oraz Kuźnią Młodych Talentów 
konkursy: „Bożonarodzeniowa Kartka Społem” oraz „Wielkanocna Kartka Społem”.  
CIL jest także organizatorem Festynu Jurajskiego, wydawcą Kalendarza „Dawne Zawiercie”, 
realizuje projekt pn. Polsko-Włoska Integracja, programy stypendialne oraz staże dla 
uzdolnionej młodzieży z Zawiercia oraz powiatu zawierciańskiego, prowadzi Inkubator NGO  
i Centrum Aktywności Lokalnej oraz współorganizuje Kongres Zdrowia Seniora i Olimpiady 
Seniorów. 
 

  

 

 

Biuro Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Polskiej 14 B czynne jest od poniedziałku 

do piątku, godz. 7:00 - 15:00. 
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    Centrum Rozwoju Lokalnego 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP  Tak 

Nr w KRS 0000332814    

Adres ul. Zaparkowa 23, Zawiercie 

Adres mailowy crl@crl.org.pl 

Strona www www.crl.org.pl 

Nr telefonu 32 494 13 19 

Data rozpoczęcia działalności 2009 r. 

Imię i nazwisko prezesa Janusz Bieńkowski 

Obszary działania: edukacja, ekologia, bezpieczeństwo, kultura i tradycja, rozwój osobisty 

 

   
 
Wspiera proces edukacji dzieci i młodzieży w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo, 
ekologia i ochrona środowiska czy zdrowy i aktywny tryb życia. Pomaga dorosłym odnaleźć 
się na rynku pracy poprzez organizację szkoleń i staży zawodowych, pozwalających na 
zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia. Realizuje projekty aktywizacyjne adresowane 
do seniorów. Pomaga podopiecznym zbierać środki na leczenie i rehabilitację. Prowadzi 
szeroką działalność charytatywną. 
CRL jest organizacją wspierającą lokalne społeczności w budowie i umacnianiu więzi. Swoją 
misję realizuje dzięki inicjatywom skierowanym do osób w różnym wieku. Jednym  
z fundamentalnych celów CRL jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w tak ważnych 
obszarach jak bezpieczeństwo, ekologia, historia czy dziedzictwo narodowe. Cel ten jest 
realizowany poprzez akcje edukacyjne obejmujące swym zasięgiem terytorialnym całą Polskę. 
W akcjach edukacyjnych uczestniczą setki tysięcy dzieci ze szkół i przedszkoli.  
Centrum aktywnie wspiera osoby poszukujące pracy lub chcące podnieść swoje kwalifikacje 
poprzez organizację stażów, szkoleń, kursów i innych form wsparcia w ramach realizowanych 
projektów. Działalność charytatywna to kolejny z obszarów funkcjonowania CRL - zbiórki 
środków na leczenie dla podopiecznych, organizacja i wspieranie wszelkiego rodzaju 
wydarzeń i inicjatyw ukierunkowanych na pomoc drugiemu człowiekowi.  
Centrum każdego roku współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacji, co przekłada 
się na możliwość docierania ze wsparciem do najodleglejszych zakątków Polski. 
Wszystkim działaniom CRL przyświeca hasło „Wspieramy ludzi z marzeniami". 
Działalność organizacji można wesprzeć, przekazując 1% podatku.  
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Najważniejsze osiągnięcia w ostatnich pięciu latach organizacji to: rekord Polski  
w jednoczesnym kolorowaniu w wielu lokalizacjach, akcja „Ze Sznupkiem bezpieczni  
w drodze"; rok szkolny 2019/2020 - Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców", 
do udziału w której zgłosiło się 4178 placówek edukacyjnych z całej Polski. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Członkowie stowarzyszenia zapraszają od poniedziałku do piątku, godz. 7.00 – 15.00. 
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 Eugeniusz Fundacja Wielkich Możliwości 
 

Forma prawna Fundacja 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000392216 

Adres  ul. Żwirki i Wigury 11, Zawiercie 

Adres mailowy  

Strona www  

Nr telefonu 506 190 465 

Data rozpoczęcia działalności 2011 r. 

Imię i nazwisko prezesa Konrad Knop 

Obszary działania: edukacja, szkolenia, oświata, kultura i dziedzictwo narodowe, zdrowie  
i środowisko naturalne, turystyka, sport, pomoc socjalna i humanitarna, działalność lokalna, 
współpraca z innymi krajami i krajami UE w wyżej wymienionych obszarach 

 
Działania Fundacji skierowane są do społeczności lokalnej miasta, a szczególnie do dzieci  
i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Fundacja została powołana w celu 
wspierania działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i wypoczynku,  
w tym organizacji kursów i szkoleń oraz troski o rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej 
społeczeństwa, w tym działalność naukowej i naukowo – technicznej, podtrzymywania  
i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działań wspomagających 
rozwój i wspieranie demokracji państwowej i lokalnej, jak również działań na rzecz integracji 
europejskiej.  
Działalność organizacji koncentruje się także na wspomaganiu rozwoju wspólnot  
i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz rozwoju przedsiębiorczości. 
Fundacja prowadzi działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, pomocy 
humanitarnej i społecznej oraz ekologii i ochrony zwierząt, upowszechniania wiedzy na temat 
ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej. 
Od początku swojej działalności fundacja organizowała wyjazdy wakacyjne dla dzieci  
i młodzieży z powiatu zawierciańskiego. Z możliwości wyjazdu skorzystało ponad 400 
najmłodszych mieszkańców. 
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 Filharmonia Jurajska 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP  Nie 

Nr w ewidencji ESZ-034/2020 

Adres  ul. Łabędzia 73, Zawiercie 

Adres mailowy filh.jura@gmail.com 

Strona www www.facebook.com/filharmoniajurajska 

Nr telefonu 501 776 303 

Data rozpoczęcia działalności 2020 r. 

Imię i nazwisko prezesa Anita Maszczyk 

Obszar działania: kultura 

 

    
 
Cele Stowarzyszenia to rozwój, promocja i wspieranie kultury oraz instytucji kultury,  
a także ochrona dóbr kultury i kultywowanie dziedzictwa narodowego. Wszystkie działania 
oparte są na pracy członków Stowarzyszenia poprzez działalność kulturotwórczą, edukacyjną, 
wspierającą kulturę, a także poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi o 
podobnym charakterze, jak również z jednostkami samorządowymi. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność promującą szeroko pojętą kulturę oraz rozwój kultury 
muzycznej, zwłaszcza młodych artystów i twórców. Prowadzi także działalność wspierającą 
dla swoich członków i dla mieszkańców miasta oraz powiatu. 
Filharmonia stworzyła projekt artystyczny wspierający rozwój kultury muzycznej w mieście 
oraz promujący muzykę klasyczną wykonywaną na żywo, bez nagłośnienia. W ramach 
projektu odbyło się 6 koncertów, w których udział brała Jurajska Orkiestra Kameralna, soliści 
śpiewacy, soliści instrumentaliści oraz zespoły kameralne. Orkiestrą  dyrygowali - Maciej 
Niesiołowski, Wojciech Rodek i Mieczysław Unger. 
Członkowie Stowarzyszenia indywidualnie działają artystycznie na terenie gminy, a także od 
wielu lat angażują się w różnego rodzaju wydarzenia muzyczne w powiecie. 
Partnerem przy organizacji koncertów kameralnych została Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Hutnik”. 
Filharmonia pozyskała również środki finansowe na zakup kotłów orkiestrowych. 
Zorganizowała pierwszy koncert popandemiczny - Ekspresowy koncert antycoronavirusowy. 
 
Spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca, godz. 20.00. 
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 Fundacja Człowiek. Nie kosmita 
 

Forma prawna Fundacja 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000645473 

Adres  ul. Wojska Polskiego 22, Zawiercie 

Adres mailowy joanna_cichor@interia.pl 

Strona www  

Nr telefonu 506 031 949, 606 689 884 

Data rozpoczęcia działalności 2016 r. 

Imię i nazwisko prezesa Joanna Cichor 

Obszary działania: wspieranie osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna 

 
Celem działania fundacji jest wsparcie osób w spektrum autyzmu oraz propagowanie  
i wdrażanie zasad dobrej praktyki, a w szczególności standardów diagnozy i terapii  
w odniesieniu do osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. 
Do głównych zadań organizacji należy upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych 
zaburzeniach rozwoju oraz sposobach ich terapii, podejmowanie i wspieranie działalności 
służącej rozwojowi szkolnictwa i dostosowaniu edukacji do potrzeb osób z autyzmem  
i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju, wspieranie rodzin osób z autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwoju. 
Największym sukcesem osiągniętym w czasie działalności fundacji jest stworzenie miejsca, 
gdzie każdy człowiek w spektrum, niezależnie od sposobu komunikacji, stanu posiadania, 
narodowości, identyfikacji płciowej, orientacji seksualnej czuje się bezpiecznie i jest traktowany 
z szacunkiem należnym każdemu z nas. Gdzie każdy znajdzie przestrzeń, żeby rozmawiać, 
milczeć, śmiać się, płakać, spierać się, realizować swoje pasje. 
Z powodu zindywidualizowanego procesu pomocy każdej z osób i rodzin, nie ma stałych 
godzin otwarcia fundacji. 
Po wstępnej, telefonicznej kwalifikacji, podopieczni fundacji otrzymują dostęp do zamkniętej 
grupy, gdzie podawane są informacje o terminie poszczególnych działań. 
 

   
 
Kontakt telefoniczny codziennie, po godz. 19:00.  
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  Fundacja KultJura 

 
Forma prawna Fundacja 

OPP Nie 

Nr w KRS  0000600927 

Adres  ul. Sądowa 10, Zawiercie 

Adres mailowy fundacja.kultjura@tlen.pl 

Strona www  

Nr telefonu 534 646 467 

Data rozpoczęcia działalności 2016 r. 

Imię i nazwisko prezesa Joanna Wiktorko 

Obszar działania: kultura 

 

   
 
Działalność na rzecz bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży, a także rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień (m. in. organizacja spotkań, 
warsztatów oraz konkursów), wspieranie środowisk, które z powodu różnego rodzaju barier 
pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp, 
wspomaganie twórców literatury, a także wspieranie wartościowych i różnorodnych inicjatyw 
literackich oraz wydawniczych, to główne cele Fundacji. 
Misją organizacji jest kształtowanie i rozpowszechnianie szeroko rozumianej kultury, 
zwłaszcza czytelniczej, a także stwarzanie nowych możliwości dla rozwoju edukacyjnego  
i kulturowego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk, w których dostęp do kultury i edukacji jest utrudniony bądź ograniczony specyficzną 
sytuacją regionu. 
Od początku swojej działalności Fundacja organizuje Festiwal Kultjuralny Dzień Dziecka.  
W ramach imprezy organizowane były: literacka gra miejska „CZYtam książki”, koncert 
plenerowy, warsztaty plastyczne, spotkanie autorskie, warsztaty plastyczno-literackie, 
przedstawienie teatralne, animacje i zabawy dla dzieci, warsztaty fotograficzne, korowód 
czytelniczy, przemarsz literackiego orszaku ulicami miasta oraz rodzinna gra literacka. 
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 Fundacja Lokalnie z Uśmiechem 
 

Forma prawna Fundacja 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000783575 

Adres  ul. Wierzbowa 6/81, Zawiercie 

Adres mailowy lokalniezusmiechem@gmail.com 

Strona www - 

Nr telefonu 733 111 212 

Data rozpoczęcia działalności 2019 r. 

Imię i nazwisko prezesa Adrian Kuźnicki 

Obszary działania: kultura, sport, zdrowie, prawo, wspieranie osób niepełnosprawnych, rozwój 
gospodarczy, mediacje, działania na rzecz seniorów, promocja zatrudnienia, doradztwo 
zawodowe, pomoc społeczna, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

 
Główne działania organizacji to:  
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
- działalność charytatywna, 
- działalność w zakresie edukacji, nauki, wychowania i oświaty, 
- działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
- działania w zakresie sportu i kultury fizycznej, 
- ochrona i promocja zdrowia, 
- działalność na rzecz rozwoju nauki prawa, 
- wspomaganie i popieranie rozwoju dydaktyki prawa, 
- wspieranie alternatywnych form rozwiązywania sporów (mediacje, sądownictwo polubowne), 
- krzewienie kultury prawnej w społeczeństwie, 
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz osób w wieku 
senioralnym oraz na rzecz dzieci i młodzieży, w tym również wypoczynku, 
- organizowanie pobytów wypoczynkowych oraz wypoczynkowo – rehabilitacyjnych, 
wycieczek turystycznych krajowych i zagranicznych, 
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
- doradztwo zawodowe, personalne, prawne i psychologiczne, 
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka, 
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet  
i mężczyzn, 
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji, w tym udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego,  
- działanie na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom. 
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Członkowie organizacji udzielali indywidualnej pomocy finansowej na leczenie, rehabilitację  
i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, udostępniali konta Fundacji osobom, które starają się  
o wpłaty indywidualne, wzięli udział w akcji szycia maseczek i pomocy w zakupach dla 
seniorów i osób przebywających na kwarantannie domowej. Byli propagatorami akcji 
#zostańwdomu, organizatorami zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych  
i potrzebujących oraz partnerem i sponsorem Finału Szlachetnej Paczki. 
Największymi osiągnięciami organizacji są: postawienie pierwszej w Zawierciu Jadłodzielni - 
Lodówki Społecznej, pozwalającej na dzielenie się jedzeniem z potrzebującymi, 
zorganizowanie pierwszej edycji Kina Plenerowego – darmowego wydarzenia aktywizującego 
mieszkańców, akcja „Daj drugie życie zabawkom” – zbiórka zabawek na rzecz dzieci objętych 
przemocą domową. 
Fundacja wzięła udział w piknikach organizowanych przez Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji przy ul. Westerplatte 3, po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym. 
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 Fundacja Ostoja dla Zwierząt 
 

Forma prawna Fundacja 

OPP Nie  

Nr KRS 0000584291 

Adres  Siamoszyce 46, 42-425 Kroczyce 

Adres mailowy ostojadlazwierzat15@wp.pl 

Strona www  

Nr telefonu 792 439 897 

Data rozpoczęcia działalności 2015 r. 

Imię i nazwisko prezesa Krystyna Siennicka 

Obszar działania: ekologia 

 

    
 
Organizacja skupia się na pomocy zwierzętom. 
Siedlisko w Siamoszycach to ostoja dla wielu gatunków zwierząt. Fundacja zapewnia 
tymczasowy dom dla skrzywdzonych, porzuconych, często chorych zwierząt, które po 
leczeniu, są przekazywane do odpowiedzialnej adopcji.  
Organizacja współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami 
zajmującymi się wspieraniem zwierząt. Z pomocą wolontariuszy organizuje prelekcje  
i pogadanki edukacyjne dla uczniów szkół i przedszkolaków o różnej tematyce. Fundacja 
realizowała zadania na temat „Człowiek – zwierzęta”, „Wigilia dla zwierząt”, „Ręka w łapę – 
razem”, „Parada psów”. 

 
  
 
 
 
 
 
Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 - 17.00, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 
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 Fundacja Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium” 
im. dr. Henryka Wnuka 

 
Forma prawna Fundacja 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000115127 

Adres  ul. Miodowa 14, Zawiercie 

Adres mailowy biuro@fundacja-auxilium.pl 

Strona www www.fundacja-auxilium.pl 

Nr telefonu 510 175 061 

Data rozpoczęcia działalności 1992 r. 

Imię i nazwisko prezesa Czesław Kawecki 

Obszar działania: pomoc dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

 
Celem fundacji jest gromadzenie środków finansowych na zakup aparatury i sprzętu 
medycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych. Fundusze „Auxilium” pochodzą z darowizn 
osób prywatnych, firm i instytucji oraz z corocznie odbywających się koncertów „Wiesław 
Ochman i Jego Goście”. 
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i realizuje wyłącznie cele związane z ochroną 
i promocją zdrowia poprzez:  
- zakup lub finansowanie aparatury laboratoryjnej, sprzętu medycznego, leków, wyposażenie 
oddziałów szpitala w sprzęt medyczny, 
- organizowanie prelekcji, wykładów i szkoleń dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży  
w zakresie walki z nikotynizmem, narkomanią i alkoholizmem, 
- uświadamianie ujemnych skutków zdrowotnych degradacji ekologicznej i propagowanie 
działalności chroniącej środowisko, 
- udzielanie pomocy w formie konsultacji medycznych osobom przebywających  
w hospicjach. 
Dla realizacji swoich celów Fundacja przeznacza: wkłady założycielskie od fundatorów 
złożone w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, dotacje i subwencje osób prawnych, 
darowizny, spadki i zapisy, dochody ze zbiórek i organizowanych imprez publicznych, jak 
koncerty, wernisaże, itp. 
Fundacja jest współorganizatorem koncertu „Wiesław Ochman i Jego Goście”,  a obecnie - 
Festiwalu Wiesława Ochmana.  
W okresie pandemii koronawirusa Fundacja wsparła Szpital poprzez zakup ochronnych 
maseczek (3 750 sztuk za ogólną kwotę 10.562,63 zł), przekazała 6 000 sztuk maseczek za 
kwotę 22.200 zł, które zostały podarowane przez Firmę DHL. Fundacja zakupiła łóżka 
szpitalne dla oddziałów: chirurgii urazowej i opieki paliatywnej na kwotę: 33.904,44 zł, stół 
hydrauliczny dla Poradni Chirurgii Ogólnej na kwotę 4.391,20 zł, klimatyzator dla laboratorium 
analitycznego przy ul. Powstańców Śląskich 8 do pomieszczenia, w którym pracuje aparat do 
badań testów na COVID-19 na kwotę 3.800 zł, aparat do tlenowej wentylacji 
wysokoprzepływowej HFNC (High - Flow Nasal Cannula) dla OIOM za kwotę 19.791 zł. 
Przez lata swojej działalności Fundacja zakupiła sprzęt medyczny służący leczeniu chorych 
za ogólną kwotę  1 174.236,99 zł. 
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   Fundacja Pomocy Ubogim Św. Rity z Cascia 

 
Forma prawna Fundacja 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000287488 

Adres  ul. Rataja 7, Zawiercie 

Adres mailowy k.lach@op.pl 

Strona www www.fundacjaswietejrity.pl 

Nr telefonu 693 022 528 

Data rozpoczęcia działalności 2007 r. 

Imię i nazwisko prezesa Krystyna Lach 

Obszar działania: pomoc społeczna 

 
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i działa na rzecz osób ubogich, potrzebujących 
wsparcia i nieradzących sobie w życiu oraz wspiera osoby pozostające bez pracy i 
niepełnosprawne. Swoją działalność opiera na pracy wolontariuszy i działa na rzecz 
społeczności lokalnej.  
Żywność i artykuły spożywcze otrzymywane z lokalnego Caritasu, pieczywo z PSS Społem  
i piekarni systematycznie (3 razy w tygodniu) rozdziela osobom potrzebującym zgłaszającym 
się do współpracującego z Fundacją punktu wydawania żywności znajdującego się przy ul. 
Weneckiej.  
Prowadzi Klub Aktywnego Człowieka, który zrzesza mieszkańców miasta i powiatu 
zawierciańskiego, pozostających bez pracy, niepełnosprawnych, chcących zdobyć wiedzę, 
kontakty i zaangażować się w bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Klub ma na celu 
propagowanie zdrowego trybu życia, promocję i organizację wolontariatu, służy wymianie 
doświadczeń oraz aktywizuje społeczność lokalną. 
Planuje uruchomienie Ośrodka Wsparcia Rodzicielskiego z Punktem Przedszkolnym. 
Za największe osiągnięcie uważa  przyznanie nagrody w zorganizowanej przez Urząd Miejski 
Gali Laureatów Zawiercia w kategorii Społeczeństwo „Żyć nie tylko dla siebie” – Barwy 
Wolontariatu. 
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  Fundacja Pracownia Plastyczna TuArt 
 

Forma prawna Fundacja 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000491358 

Adres  ul. S. Szymańskiego 18/15, Zawiercie 

Adres mailowy tuart@wp.pl 

Strona www http://pracowniatuart.blogspot.com/ 

Nr telefonu 603 432 735 

Data rozpoczęcia działalności 2018 r. 

Imię i nazwisko prezesa Katarzyna Iłyszyn 

Obszary działania: kultura, sztuka 

 

 
 
Pracownia oferuje kreatywne zajęcia dla każdego, kto ma potrzebę twórczej aktywności. 
Zajęcia plastyczne wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych. Dają 
radość tworzenia, uwrażliwiają na otaczające piękno, pomagają wyrazić siebie, a co 
najważniejsze  – wzmacniają poczucie własnej wartości. Zajęcia kierowane są do osób 
sprawnych intelektualnie i do osób z lekką niepełnosprawnością - zespół Downa, zespół 
Aspergera.   
Pracownia oferuje warsztaty z rysunku, malarstwa, historii sztuki, fotografii, rzeźby, rękodzieła, 
przygotowuje do liceum plastycznego i na uczelnie artystyczne. Poza cyklicznymi zajęciami 
dla różnych grup wiekowych TuArt organizuje happeningi, wystawy, koncerty, wyjazdy na 
plenery malarskie oraz do muzeów i galerii, konkursy dla dzieci i młodzieży. Proponuje także 
wieczory z bajką, twórcze urodziny, warsztaty rodzinne i kreatywne wakacje. W celu integracji 
środowiska artystycznego współpracuje z podobnymi pracowniami twórczymi, instytucjami 
kultury, szkołami i artystami na Śląsku. 
Fundacja oferuje lokalnej społeczności odpłatne i darmowe zajęcia artystyczne dla różnych 
grup wiekowych. Zajęcia odbywają się cyklicznie od poniedziałku do piątku, a dodatkowo  
w weekendy organizowane są wszelkiego rodzaju warsztaty i wydarzenia artystyczne. TuArt 
prowadzi  również warsztaty artystyczne na imprezach plenerowych w Zawierciu. 
Współpracuje z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum”, szkołami 
państwowymi, artystami, pracowniami  plastycznymi z innych miast. Pracownia prowadzi 
gościnnie zajęcia plastyczne w przedszkolach, szkołach, domach dziecka i świetlicach 
środowiskowych. 
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W 2019 r. TuArt zorganizowała happening artystyczny Piękno i Sztuka. Celem akcji było 
uwrażliwienie ludzi na ważne idee, na piękno, odciągnięcie ich choć na chwilę od 
skomercjalizowanego świata. Atrakcją był ogromny, własnoręcznie wykonany bęben – 
prowadzony na platformie, który wybijał rytm serca i zachęcał do uczestnictwa  
w happeningu. Na bębnie grał artysta, który po akcji happeningowej przeprowadził warsztaty 
bębniarskie. 
Finałem było spotkanie w Galerii ZAWartE w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie połączyły się 
różne dziedziny sztuki. Uczestnicy wspólnie namalowali ogromne obrazy, w tle odbywał się 
koncert jazzowy, w przerwach czytane były wiersze zawierciańskich poetów. 
Pracownia TuArt jest odpowiedzią na potrzeby nowego pokolenia, które cechuje otwartość na 
sztukę i niezwykłą kreatywność. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracownia Plastyczna „TuArt” znajduje się przy ul. Dojazd 6/24 w Zawierciu. 
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  Fundacja z Pomysłem 

 
Forma prawna Fundacja 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000589970 

Adres  ul. Łabędzia 76, Zawiercie 

Adres mailowy fundacjazpomyslem@gmail.com 

Strona www fundacjazpomyslem.pl 

Nr telefonu 514 674 520 

Data rozpoczęcia działalności 2015 r. 

Imię i nazwisko prezesa Jerzy Radosz 

Obszary działania: pomoc społeczna, samorządność, kultura, edukacja, sport, turystyka, 
przedsiębiorczość, ochrona środowiska 

 
Odbiorcami działań Fundacji są przede wszystkim mieszkańcy Zawiercia oraz regionu. 
Znaczna część dotychczas zrealizowanych projektów miała na celu poprawę sytuacji rodzin  
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uwikłanych w przemoc w rodzinie. W swoich 
działaniach Fundacja dużą uwagę kieruje na angażowanie lokalnej społeczności, 
organizowanie i promowanie wolontariatu. 
Organizację tworzą osoby, które zawodowo zajmują się problemem szeroko rozumianego 
wykluczenia społecznego i od wielu lat angażują się w różne przedsięwzięcia o charakterze 
społecznym.  
Głównym motorem napędowym powstania fundacji była chęć realizowania projektów   
edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych, inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie 
przemocy i dyskryminacji, szerzenie idei równości i uniwersalności praw człowieka. Włączając 
w swoje działania społeczność lokalną, instytucje publiczne, prywatnych przedsiębiorców oraz 
wolontariuszy, pragnie organizować wydarzenia mające na celu wzmacnianie więzi rodzinnych 
i sąsiedzkich oraz promować twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego. 
Fundacja w trakcie swojej pięcioletniej działalności - korzystając z pozyskanych środków 
zewnętrznych i darowizn - realizowała szereg przedsięwzięć, z których niektóre stały się 
rozpoznawalnymi elementami zawierciańskiego kalendarza wydarzeń kulturalnych. 
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 Fundacja ,,Żyć na nowo” działająca przy Zakładzie 
Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu 

 
Forma prawna Fundacja  

OPP Nie 

Nr w KRS 0000329776 

Adres  ul. Mrzygłodzka 35, Zawiercie 

Adres mailowy  

Strona www  

Nr telefonu 32 672 24 96 

Data rozpoczęcia działalności 2009 r. 

Imię i nazwisko prezesa Czesław Karolczyk 

Obszary działania: pomoc społeczna, działalność charytatywna, promocja zatrudnienia i 
aktywizacji zawodowej, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, porządek i 
bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja 
wolontariatu 

 

    
 
Głównym celem działalności organizacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej 
w sferze zadań publicznych na rzecz dziewcząt przebywających i opuszczających zakłady 
poprawcze i schroniska dla nieletnich. 
Fundacja realizuje zadania w zakresie:  
- świadczenia pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej, 
- organizowanie i dofinansowanie wszelkich form kształcenia szkolnego i pozaszkolnego, 
- wspomaganie rozwoju zawodowego oraz kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy 
zawodowej i akceptacji w środowisku byłych wychowanek zakładów poprawczych,  
- świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej w zakresie stwarzania  
i polepszania warunków, w szczególności młodocianym matkom, 
- organizowanie i wspieranie imprez charytatywnych, artystycznych, szkoleń, publikacji  
i wydawnictw, 
- organizowanie, wspieranie i dofinansowywanie imprez sportowych i rekreacyjnych. 
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Celem Fundacji jest:  
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  
- prowadzenie działalności charytatywnej,  
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci  
i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, 
- porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja  
i organizacja wolontariatu. 
Za najważniejsze osiągnięcia Fundacja uznaje realizowanie wielu projektów unijnych, 
projektów dofinansowanych przez Urząd Miejski w Zawierciu, publikacje książkowe - wydanie 
trzech tomików poezji wychowanek pt. Tutaj zostawiłam swój ślad, książki pt. Nieusłyszana 
oraz realizowanie projektów we współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego  
i Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
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  Jurajski Szwadron Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000461749 

Adres  ul. Główna 40, 42-480 Poręba 

Adres mailowy jskporeba@o2.pl 

Strona www  

Nr telefonu 509 730 652 

Data rozpoczęcia działalności 2010 r. 

Imię i nazwisko prezesa Marek Pałucha 

Obszary działania: kultura, sport 

 
Celem stowarzyszenia jest angażowanie młodzieży szkolnej w działalność patriotyczną. 
Jurajski Szwadron Kawalerii jest patriotycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym 
stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, które swą działalność statutową opiera na 
pracy społecznej swych członków. 
Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji 
kawalerii polskiej, m.in. poprzez utworzenie ochotniczej jednostki konnej formowanej  
i wystawianej na czas ważnych uroczystości państwowych oraz wojskowych. Organizacja ma 
za zadanie również krzewienie wartości patriotycznych i proobronnych wśród członków 
stowarzyszenia w społeczeństwie, poprzez współpracę z samorządami lokalnymi i władzami 
państwowymi. Barwą stowarzyszenia jest amarantowy proporczyk z granatowo-białym 
wąskim paskiem pośrodku.  
 

   
 

 
 

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w stajni w Porębie. 
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  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji 
Częstochowskiej 

 
Forma prawna Organizacja kościelno – prawna 

OPP Tak 

NIP 573 282 02 77 

Adres  Aleja Najświętszej Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa 

Adres mailowy zarzadksm.czest@gmail.com 

Strona www http://www.ksm-czestochowa.pl/  

Nr telefonu 577 634 348 

Data rozpoczęcia działalności 1993 r. 

Imię i nazwisko prezesa Kamila Suchańska  

Obszary działania: kultura, wolontariat, sport, rekreacja 

 

 
 
To stowarzyszenie kościelne, zrzeszające młodych katolików świeckich, działających na 
terenie całej Polski. KSM tworzą młodzi ludzie w wieku od 14 do 30 lat. Stowarzyszenie 
kształtuje ich postawy tak, aby dzięki służbie Bogu i Ojczyźnie stawali się świadomymi 
obywatelami, którzy swoje życie opierają na chrześcijańskich wartościach. 
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo 
we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości  
i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego, zgodnie  
z pozdrowieniem: Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów! 
15 kwietnia 1995 roku w Watykanie papież Jan Paweł II podkreślił, jak ważna jest rola KSM 
słowami: Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy 
na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was  
i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM. 
Organizacja w 2018 r. zorganizowała 25-lecie KSM Archidiecezji Częstochowskiej, 
Ogólnopolski Zlot KSM w Polsce na Jasnej Górze. Dwukrotnie była nominowana w ramach 
Gali Laureatów Zawiercia. 
 
Spotkania odbywają się w piątek, godz. 19:00. 
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  Klub Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki Walki 
tym Orężem Signum Polonicum 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000028705 

Adres ul. I. Paderewskiego 51, Zawiercie 

Adres mailowy signum@signum-polonicum.com.pl  

Strona www www.signum-polonicum.com.pl  

Nr telefonu 695 090 389 

Data rozpoczęcia działalności 1986 r. 

Imię i nazwisko prezesa dr Zbigniew Sawicki 

Obszary działania: kultura, sport, tradycja, rekonstrukcje historyczne 

 
Klub promuje i upowszechniania polską kulturę narodową w dziedzinie polskich tradycji 
orężnych i polskiego dziedzictwa narodowego w tym zakresie, w kraju i za granicą. Prowadzi 
działalność wydawniczą. Uczestniczy w imprezach historycznych, patriotycznych  
i narodowych. 
Członkowie Klubu wzięli udział w III i IV Światowym Kongresie Naukowym Sportów i Sztuk 
Walki w Rzeszowie.  
Stowarzyszenie ma na swoim koncie wydanie drugiej części Traktatu szermierczego –  
w obronie Ewangelii oraz książki Palcaty. Staropolska szermierka na kije. Organizuje prelekcje 
o szabli dla mieszkańców Zawiercia w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”. 
Klub prowadzi szkolenie jeździeckie w Śrubarni (gmina Ogrodzieniec) oraz zajęcia szermierki 
pieszej, według ustalonego terminarza w siedzibie Klubu. 
 

 
 
 
 
 
 

 
28 

mailto:signum@signum-polonicum.com.pl
http://www.signum-polonicum.com.pl/


   Koło Łowieckie „Ostaniec”  
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP  Nie  

Nr w ewidencji Rejestr Kół Łowieckich – Koło nr 90 

Dokładny adres: ulica, numer ul. Dojazd  5A, Zawiercie 

Adres mailowy klostaniec@gmail.com 

Strona www www.koloostaniec.com.pl 

Nr telefonu 691 690 534 

Data rozpoczęcia działalności 1948 r. 

Imię i nazwisko prezesa Krzysztof Wołek 

Obszary działania: ekologia, kultura łowiecka 

 
Koło Łowieckie jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego. Myśliwi zajmują 
się prowadzeniem gospodarki łowieckiej, ochroną przyrody, kynologią oraz strzelectwem. 
Stowarzyszenie działa na rzecz gospodarki łowieckiej w obwodzie i na rzecz ochrony terenu 
przed ASF (afrykański pomór świń) oraz ochrony terenów uprawnych. 
W swoich zadaniach ma propagowanie kultury łowieckiej. 
 

 
 

 
 

Spotkania odbywają się w domku myśliwskim w Rudnikach. 
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 Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Częstochowie, 
  Koło im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000225587 

Adres ul. Stary Rynek 10, Zawiercie 

Adres mailowy zawiercie@pck.pl 

Strona www  

Nr telefonu 693 022 535 

Data rozpoczęcia działalności 1920 r. 

Imię i nazwisko prezesa Włodzimierz Nowacki 

Obszary działania: pomoc społeczna, krwiodawstwo, programy edukacyjne w szkołach, pierwsza 
pomoc – kursy 

 

 
 
 
Polski Czerwony Krzyż jest organizacją pożytku publicznego. Pomaga i wspiera 
potrzebujących, działa na rzecz społeczeństwa miasta i powiatu. 
Do działań prowadzonych przez PCK należy:  
- upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego, 
- promocja honorowego krwiodawstwa, 
- promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, 
- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, 
- działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży – wolontariat. 
Od 2000 r. stowarzyszenie organizuje akcje honorowego krwiodawstwa w szkołach średnich, 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, zbiórki żywności dla potrzebujących. 
 
 
 
 
 
Dyżury w każdy czwartek, godz. 12.00 – 15.00. 
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   Polski Komitet Pomocy Społecznej 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS  0000041349 

Adres ul. Pastewna 6, Zawiercie 

Adres mailowy pkps.zawiercie@interia.pl 

Strona www  

Nr telefonu 32 672 39 17, 513 071 010 

Data rozpoczęcia działalności 1958 r. 

Imię i nazwisko prezesa Kazimierz Dziedzic 

Obszary działania: pomoc społeczna, wsparcie emerytów i osoby niepełnosprawne 

 
Organizacja zajmuje się niesieniem pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, 
samotnym, zagrożonym demoralizacją oraz rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są 
do rozwiązywania swych życiowych problemów. 
Celem organizacji jest kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu 
uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich 
działań. 
PKPS organizuje wyjazdy rehabilitacyjne, wczasy dla seniorów w kraju, jak i za granicą, 
wycieczki oraz zabawy taneczne i spotkania okolicznościowe. 
Od początku powstania PKPS udzielał różnych form pomocy głównie rzeczowej  
i żywnościowej. Wydawał ubrania i produkty żywnościowe, takie jak: kasza, mąka, masło, 
mleko, makaron, owoce, warzywa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biuro czynne jest w poniedziałki i czwartki, godz. 9.00 – 12.00 
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   Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS  0000109984 

Adres  ul. Sienkiewicza 34, Zawiercie 

Adres mailowy  

Strona www  

Nr telefonu 32 450 71 91 

Data rozpoczęcia działalności 1960 r. 

Imię i nazwisko prezesa Janina Krasoń 

Obszary działania: turystyka i wypoczynek, kultura, pomoc społeczna, działalność artystyczna, sport, 
spotkania integracyjne, rehabilitacja 

 

 
 
Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego i pomaga emerytom, rencistom  
i inwalidom organizując im wolny czas. Działalność Związku oparta jest przede wszystkim na 
pracy społecznej członków. 
Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: zachęcenia ich do uczestniczenia w 
życiu społecznym, integrowania i aktywizowania przez organizowanie różnych form życia 
kulturalnego, artystycznego i turystycznego. 
Organizacja:  
- udziela pomocy członkom związku w sprawach socjalno - bytowych,  
- tworzy fundusze na cele socjalno – bytowe,  
- uczestniczy w przeglądach prezentujących twórczość artystyczną członków związku,  
- współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjami  
i organizacjami społecznymi,  
- podejmuje różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację 
celów i zadań statutowych,  
- organizuje pobyty wypoczynkowe, wypoczynkowo – rehabilitacyjne i turystyczne,  
- organizuje wszelkie formy spotkań integracyjnych i kulturalnych. 
 
Biuro czynne w poniedziałek i czwartek, godz. 8.30 – 12.30. 
 

32 



  Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Zawierciu 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000012847 

Adres  ul. Powstańców Śląskich 1, Zawiercie 

Adres mailowy zawiercie@slaski.pzn.org.pl 

Strona www  

Nr telefonu 32 307 24 51, 533 303 376 

Data rozpoczęcia działalności 1963 r. 

Imię i nazwisko prezesa Grażyna Wójcik 

Obszar działania: wspieranie osób niepełnosprawnych 

 
Organizacja prowadzi wszechstronne działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących  
posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. 
Działalność organizacji to m.in.  
- prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych 
dorosłych i dzieci,  
- działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,  
- działania na rzecz aktywizacji niewidomych,  
- udział w różnych formach kształcenia i szkolenia zawodowego,  
- organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także 
sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku,  
- organizowanie indywidualnej  pomocy dla członków organizacji w rozwiązywaniu życiowych 
problemów,  
- poradnictwo i pomoc w zatrudnieniu, prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na 
rzecz niewidomych i niedowidzących z wykorzystaniem środków masowego przekazu  
i własnych publikacji, 
- popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej i ochrony narządu wzroku,  
a także organizacja i promocja wolontariatu. 
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W ramach prowadzonych działań realizowano projekty, m.in. „Krok do aktywności”, 
„Rehabilitacja społeczna osób z dysfunkcją wzroku”, „Integracja społeczna  osób 
niepełnosprawnych”.   
Organizacja pomaga, m.in. w likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 
oraz w sprawach socjalno - bytowych. Organizuje wszelkie formy spotkań integracyjnych i 
kulturalnych. Prowadzi poradnictwo psychologiczno - prawne, konsultacje i porady 
indywidualne dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
W ramach prowadzonej działalności organizowane są cykliczne szkolenia, wyjazdowe 
warsztaty  szkoleniowo - treningowe, wyjazdy turystyczno - krajoznawcze. 
Związek podejmuje różnorodne działania służące pozyskiwaniu środków finansowych na 
realizację celów i zadań statutowych. Najstarsi członkowie organizacji mogą liczyć na pomoc 
rzeczową – paczki świąteczne. 
Członkini stowarzyszenia jest autorką publikacji pt. Życie po wypadku – instrukcja obsługi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyżury członków zarządu odbywają się we wtorki, czwartki, piątki, godz. 10.00 - 12. 
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  Polski Związek Stowarzyszeń Polskiej Sztuki Walki 
Signum Polonicum 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000766149 

Adres  ul. I. Paderewskiego 51, Zawiercie 

Adres mailowy signum@signum-polonicum.com.pl 

Strona www www.signum-polonicum.com.pl  

Nr telefonu 695 090 389 

Data rozpoczęcia działalności 2019 r. 

Imię i nazwisko prezesa dr Zbigniew Sawicki 

Obszary działania: kultura, sport, tradycja, rekonstrukcje historyczne, działalność naukowa 

 
Organizacja wspiera i organizuje działalność Klubów Signum Polonicum zrzeszonych  
w Związku, promuje i upowszechnia polską kulturę narodową w dziedzinie polskich tradycji 
orężnych i polskiego dziedzictwa narodowego w tym zakresie, w kraju i za granicą.  
Stowarzyszenie prowadzi, m.in.: szkolenia i kształci kadrę instruktorską w tym zakresie, 
współpracuje z organizacjami zagranicznymi, krajowymi, wojewódzkimi i lokalnymi. 
Członkowie Związku publikują w czasopismach naukowych UNESCO, prowadzą wykłady  
w seminariach Idokan Polska na Uniwersytecie w Rzeszowie, promują polską sztukę walki na 
Światowych Kongresach Naukowych Sportów i Sztuk Walki organizowanych  
w Rzeszowie, Portugalii i Malezji.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia kadry instruktorskiej odbywają się według grafików i zatwierdzonych 
terminarzy. 
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  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  
Oddział Zawiercie 

 

Forma prawna Stowarzyszenie  

OPP Tak 

Nr w KRS 0000279483 

Adres  ul. Parkowa 2, Zawiercie  

Adres mailowy ptsr.zawiercie@gmail.com 

Strona www  

Nr telefonu 502 078 874 

Data rozpoczęcia działalności 2007 r. 

Imię i nazwisko prezesa Adam Kaduczka 

Obszary działania: pomoc osobom niepełnosprawnym, pomoc społeczna 

 
Stowarzyszenie jest organizacją niosącą pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane  
i z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. 
W swoich zadaniach ma m.in.: organizowanie pomocy swoim członkom w rozwiązywaniu ich 
problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno - bytową. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, przy ulicy 
Parkowej 2.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dyżury w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców Śląskich 1,  
w poniedziałki, godz. 13.00 – 18.00 i czwartki, godz. 11.00 – 15.00. 
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  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  
im. Aleksandra Janowskiego 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000108665 

Adres  ul. Sikorskiego 6, Zawiercie 

Adres mailowy pttk.zawiercie@o2.pl 

Strona www www.pttk.zawiercie.pl 

Nr telefonu 32 672 18 41 

Data rozpoczęcia działalności 1993 r. 

Imię i nazwisko prezesa Andrzej Gudyś 

Obszary działania: turystyka, ochrona środowiska, kultura, kultura fizyczna, edukacja, oświata 

 

   
 
PTTK jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest działalność w zakresie 
kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Organizacja prowadzi działania  
w zakresie: krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci  
i młodzieży, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie postaw społecznych, ekologii i ochrony zwierząt, 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Organizacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 
Zajmuje się organizowaniem imprez ogólnopolskich: rajdów narciarskich, ogólnopolskich, 
wysokokwalifikowanych rajdów pieszych, zlotów przodowników turystyki pieszej, kolarskiej, 
przewodnickiej, rajdów dla dzieci i młodzieży z udziałem rocznie około 2000 – 2300 osób. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebranie członków stowarzyszenia odbywa się raz w miesiącu. 
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Stowarzyszenie 55+Rencistów i Inwalidów 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000489751 

Adres  ul. Powstańców Śląskich 1, Zawiercie 

Adres mailowy  

Strona www  

Nr telefonu 665 982 249 

Data rozpoczęcia działalności 2013 r. 

Imię i nazwisko prezesa Teresa Krupa 

Obszary działania: pomoc społeczna, kultura, sport, rekreacja, ekologia, wspieranie osób 
niepełnosprawnych 

 
Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, inwalidów i rencistów oraz 
emerytów. 
Głównym celem jest integracja seniorów i ludzi z niepełnosprawnością. Organizacja zajmuje 
się również propagowaniem turystyki, krajoznawstwa, historii naszego regionu, 
upowszechnianiem kultury fizycznej i zdrowego trybu życia. Organizuje wypoczynek  
i zaspakaja potrzeby związane z życiem kulturalnym członków stowarzyszenia. Upowszechnia 
działalność rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Promuje ochronę przyrody. Działa na 
rzecz integracji międzypokoleniowej. Upowszechnia równe traktowanie kobiet i mężczyzn. 
Promuje zdrowy tryb życia.  
Stowarzyszenie współpracowało z Centrum Rozwoju Lokalnego przy opracowaniu broszury 
ABC Bezpiecznego Seniora. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Spotkania odbywają się w poniedziałki, godz. 9.00 – 13.00, piątki, godz. 10.00 – 12.00  
w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców Śląskich 1. 
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  Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000353887 

Adres  ul. Blanowska 40, Zawiercie 

Adres mailowy stowarzyszenie@amazonki-zawiercie.pl 

Strona www www.amazonki –zawiercie.pl 

Nr telefonu 603 122 413 

Data rozpoczęcia działalności 2010 r. 

Imię i nazwisko prezesa Czesława Cierpińska 

Obszary działania: zdrowie fizyczne i psychiczne, rekreacja, kultura, turystyka 

 
Organizacja pomaga osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi i ich rodzinom. 
Główne cele to: wszechstronne działanie na rzecz osób z problemami onkologicznymi, 
prowadzenie edukacji prozdrowotnej, pomoc i wsparcie chorych i ich rodzin, reprezentowanie 
pacjentów, ich potrzeb oraz ich praw, organizowanie spotkań oraz imprez kulturalnych i 
turystycznych dla członków stowarzyszenia, organizowanie szkoleń i spotkań  
z profesjonalistami o tematyce związanej z problemami zapobiegania i zwalczania chorób 
nowotworowych, prowadzenie poradnictwa czynnego, współpraca z instytucjami, fundacjami 
działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych, pozyskiwanie środków na realizację 
zadań statutowych. 
Stowarzyszenie prowadzi edukację prozdrowotną, wspiera chorych i ich rodziny. Organizuje 
spotkania z lekarzami, dietetykami, psychologiem. Corocznie Amazonki korzystają  
z organizowanych rehabilitacyjno – rekreacyjnych pobytów nad morzem i w górach. 
Całoroczna rehabilitacja w Jurajskim Centrum Medycznym w Zawierciu pozwala poprawić stan 
zdrowia. W 2018 r. organizacja obchodziła 15 - lecie działalności koła i Stowarzyszenia.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek, w siedzibie Stowarzyszenia. 
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  Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000256137 

Adres ul. Wojska Polskiego 22, Zawiercie 

Adres mailowy dajszanse@post.pl 

Strona www www.dajszanse.home.pl 

Nr telefonu 505 101 935 

Data rozpoczęcia działalności 1994 r. 

Imię i nazwisko przewodniczącego Anna Sadowska 

Obszary działania: pomoc społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych 

 

   
 
Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest udzielanie wszelkiej pomocy dzieciom 
i osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz przyczynianie się do tworzenia warunków ich 
godnego życia oraz stworzenia opieki i rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, którzy przez całe życie będą wymagali specjalnych 
form opieki. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w oparciu o pracę społeczną swych członków.  
Bierze aktywny udział w ogłaszanych konkursach na realizację zadań publicznych, organizuje 
stacjonarne zajęcia terapeutyczne, warsztaty tematyczne, szkolenia, wyjazdy rehabilitacyjne, 
spotkania integracyjne, zabawy karnawałowe itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania członków stowarzyszenia (razem z podopiecznymi) odbywają się w każdy 
wtorek i czwartek, godz. 16.00, w siedzibie organizacji. 
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   Stowarzyszenie Grupa Jura’PL 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000585173 

Adres  ul. S. Moniuszki 10, Zawiercie 

Adres mailowy g.jura.pl@gmail.com 

Strona www facebook.com/Grupa-JuraPL 

Nr telefonu 504 219 344 

Data rozpoczęcia działalności 2015 r. 

Imię i nazwisko prezesa Dagmara Kokowska-Smok 

Obszary działania: sport, kultura, turystyka, edukacja 

 
Organizacja wspiera i integruje mieszkańców w każdym wieku, aktywizując ich i przekonując 
do zdrowego trybu życia. 
Stowarzyszenie zrzesza amatorów sportów: biegania, nordic walking, łucznictwa, jeździectwa, 
kolarstwa, wspinaczki oraz amatorów turystyki pieszej zarówno regionalnej, jak  
i ogólnokrajowej, w tym górskiej.  
Grupa organizuje spotkania w celach propagowania zdrowego wpływu sportu amatorskiego  
i przekonuje o roli sportu w likwidowaniu ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia lub 
uzależnień. Organizacja integruje pokolenia od młodzieży po seniorów, zapewniając wymianę 
wzajemnych doświadczeń nie tylko sportowych. 
Sekcja motocyklowa zapewnia liczne wyjazdy integracyjne zarówno na terenie Jury, jak  
i poza nią.  
Cykliczne wydarzenia sportowe, jakie organizuje to: jurajska sobotnia turystyka biegowa, 
coroczny bieg noworoczny na Okiennik Wielki, charytatywny bieg mikołajkowy do Domu 
Dziecka, inicjatywa Dzieciaki na Szlaku, treningi grupowe biegowe i nordic walking, coroczne 
spotkania integracyjne wszystkich sekcji Grupy. 
Stowarzyszenie współorganizuje jurajski półmaraton zawierciański, bieg zdobywców orlich 
gniazd, wyjazdy sportowe: Maraton Dębno, Orlen Warsaw Marathon, Półmaraton i Maraton 
Królewski w Krakowie, wyjazdy na marsze integracyjne Nordic Walking. 
 

 
 
Spotkania grupy odbywają się we wtorki i czwartki, godz. 19.00 (bieganie), godz. 17.30 
(trening nordic walking), w soboty, godz. 8.00, 9.00 (turystyka biegowa w okolicach 
Jury) oraz „niedzielne bieganie”. 
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  Stowarzyszenie Nie dla kopalni cynku i ołowiu 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000603200 

Adres  ul. Zaparkowa 23, Zawiercie 

Adres mailowy stowarzyszenie@niedlakopalni.org 

Strona www www.niedlakopalni.org 

Nr telefonu  

Data rozpoczęcia działalności 2015 r. 

Imię i nazwisko prezesa Mariusz Golenia 

Obszar działania: ekologia 

 

   

 
Organizacja działa na rzecz upowszechnienia wiedzy o zagrożeniach dla środowiska  
i warunków życia mieszkańców rejonu Jury Krakowsko - Częstochowskiej w zakresie 
ewentualnej eksploatacji i wydobycia rud cynku i ołowiu oraz budowy kopalni. 
Stowarzyszenie tworzą osoby zaangażowane w ochronę rejonu Jury Krakowsko - 
Częstochowskiej przed środowiskową degradacją lub zmianą dotychczasowych funkcji 
społeczno - gospodarczych. Stowarzyszenie uważa, że budowa kopalni cynku i ołowiu w tym 
rejonie spowoduje zaburzenia w gospodarce wodnej, likwidację wielu miejsc pracy w firmach 
uzależnionych od wody, degradację środowiska oraz szkody górnicze. Budowa kopalni 
spowoduje konsekwencje, które będą odczuwalne przez kolejne kilkadziesiąt lub kilkaset lat. 
Stowarzyszenie sprzeciwia się wprowadzaniu do rejonu zawierciańskiego branż, które kłócą 
się z przyjętą i realizowaną przez ostatnich trzydzieści lat strategią, dzięki której obszar Jury 
Krakowsko - Częstochowskiej stał się rozpoznawalny jako teren turystyczny i promujący 
działalność gospodarczą neutralną dla środowiska. 
Za swoje największe sukcesy organizacja uważa: zebranie około 10 tysięcy podpisów 
(elektronicznych i własnoręcznych) mieszkańców powiatu zawierciańskiego pod petycją 
przeciwko budowie kopalni, podjęcie przez gminy Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Zawiercie, 
Radę Powiatu Zawierciańskiego oraz Związek Gmin Jurajskich uchwał przeciwko budowie 
kopalni, a także podjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie ochrony 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 454. 
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    Stowarzyszenie Pro Musica 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000457552 

Adres  ul. Wyszyńskiego 23, Zawiercie 

Adres mailowy promusica.kontakt@gmail.com 

Strona www facebook.com/studiozawiercie 

Nr telefonu 501 442 652 

Data rozpoczęcia działalności 2013 r. 

Imię i nazwisko prezesa Szymon Gondek 

Obszar działania: kultura 

 
Stowarzyszenie wspiera zawierciańskich muzyków w budowaniu ścieżki ich artystycznej 
kariery oraz współorganizuje wydarzenia kulturowe na terenie miasta i powiatu. 
Członkami organizacji są pełni energii, muzyczni pasjonaci, którzy działają na rzecz rozwoju 
oferty kulturowej w powiecie zawierciańskim. Szczególnym celem jest budowanie potencjału 
lokalnych muzyków tak, aby mogli oni z powodzeniem walczyć o miejsce w polskiej branży 
muzycznej. Od początku działalności prowadzi we współpracy z miastem Zawiercie warsztaty 
realizacji dźwięku i warsztaty realizacji nagrań fonograficznych oraz organizuje koncerty dla 
lokalnej sceny rockowej. Chętnie współpracuje zarówno z organami samorządowymi, jak i 
lokalnymi NGO podczas organizacji przedsięwzięć społecznych.  
W 2018 r. otworzyli studio nagrań z salą prób. 
Poza realizacją nagrań i zaplecza technicznego, organizacja planuje rozwinąć działalność do 
poziomu kompleksowego inkubatora kariery tak, aby utalentowani muzycy mogli konkurować 
o tytuł największego zawierciańskiego towaru eksportowego. 
Do najważniejszych osiągnięć członkowie organizacji zaliczają: otwarcie studia nagrań, 
zbudowanie pełnego zaplecza technicznego potrzebnego do organizacji koncertów 
plenerowych, przeprowadzenie serii warsztatów dla amatorskich muzyków z całego 
województwa, integrację lokalnych muzyków ze śląską sceną koncertową, powstanie Szkoły 
Perkusyjnej „Drumset Pro”. 
 

   
 
 
Spotkania odbywają się w poniedziałki, godz. 15.00 – 21.00, nagrania studyjne - od 
piątku do niedzieli, godz.12.00 – 20.00. Z sali prób można korzystać od wtorku do 
czwartku, godz. 15.00 – 20.00. 
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 Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg 
Terenowy SRH „Czuwaj” 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000219015 

Adres  ul. Kopernika 14, Katowice, ul. Sienkiewicza 1, Zawiercie 

Adres mailowy czesławsurma@slaska.zhp.pl palucha.adam@gmail.com 

Strona www www.srhczuwaj.pl 

Nr telefonu 515 286 127, 606 460 936 

Data rozpoczęcia działalności 2004 r. 

Imię i nazwisko przewodniczącego Janusz Woźniak, Adam Pałucha - Krąg terenowy 

Obszary działania: edukacja i wychowanie, turystka, rekreacja, sport, hobby, historia, kultura, 
kultywowanie tradycji i promowanie idei ZHP 

 

   
 
Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności ZHP i innym organizacjom harcerskim, 
podtrzymywanie więzów przyjaźni w środowiskach harcerskich, instruktorskich i sympatyków 
harcerstwa, to główne cele organizacji. 
Organizacja realizuje również swoje zadania poprzez:  
- udzielanie pomocy swoim członkom znajdującym się w potrzebie,  
- podejmowanie konkretnych przedsięwzięć mających na celu reaktywowanie najciekawszych 
inicjatyw z przeszłości,  
- archiwizowanie dokumentacji historycznej i udostępnianie zbiorów archiwalnych do celów 
naukowych i dydaktycznych,  
- współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze działających  
w innych środowiskach,  
- organizowanie spotkań z ludźmi środowisk harcerskich i ich sympatykami,  
- inspirowanie i inicjowanie działań związanych z ważnymi wydarzeniami ruchu harcerskiego,  
- inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, badawczej, oświatowej, 
informacyjnej,  
- podejmowanie działań z zakresu kultury, kultury fizycznej, tradycji, turystyki i sportu,  
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- współpracę z różnymi organizacjami społecznymi, samorządowymi, partiami, związkami 
zawodowymi, związkami pracodawców, organizowanie konferencji, sympozjów, zlotów, 
zjazdów, spotkań. 
Stowarzyszenie liczy ponad 600 osób, działających w 11 kręgach terenowych na terenie 
województwa śląskiego. Członkami Stowarzyszenia są byli instruktorzy i harcerze, a także 
sympatycy ZHP. Krąg w Zawierciu powstał w 2005 r. Obecnie zrzesza 112 członków z gmin 
Zawiercie, Łazy, Kroczyce, Pilica, Poręba, Ogrodzieniec, Włodowice i Siewierz.  
W ramach swojej działalności Krąg współpracuje z Komendą Hufca ZHP Ziemi 
Zawierciańskiej, włączał się w realizację przedsięwzięć podejmowanych przez hufiec, udzielał 
wsparcia finansowego, rzeczowego i osobowego, organizował wycieczki dla harcerzy. Razem 
z harcerzami w ramach harcerskich zaduszek odwiedza groby, czcząc pamięć tych, którzy 
odeszli „na wieczną wartę”, a z „Betlejemskim Światełkiem Pokoju” składa wizyty zasłużonym 
seniorom. Oddaje hołd bohaterom walk o niepodległość  
w  Zawierciu, Udorzu, Bydlinie. Wspiera organizację „Marcowych spotkań z piosenką”  
i rajdów nocnych „Łapmy duchy”. Aktywnie włączył się w organizację kolejnych zlotów kręgów 
terenowych Stowarzyszenia w Janowie, Pilicy i Zawierciu, promujących piękno Jury 
Krakowsko - Częstochowskiej i Ziemi Zawierciańskiej. Włączył się w obchody 60. rocznicy 
reaktywowania ZHP i innych ważnych rocznic na terenie Zawiercia i województwa śląskiego. 
Organizuje coroczne zabawy karnawałowe, rajdy, wycieczki, ogniska, promując zdrowy tryb 
życia i dając możliwość realizowania swoich pasji. W 2018 r. organizacja wydała 
opracowanie Harcerski krzyż, w hołdzie instruktorom powiatu zawierciańskiego. Wielu 
członków za swoją działalność zostało wyróżnionych odznakami „Za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego” i  „Za Zasługi dla Chorągwi”. W 2019 r. stowarzyszenie zostało wyróżnione złotą 
odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania Zarządu odbywają się w każdą, pierwszą środę miesiąca, godz. 16.00  
w harcówce, ul. Senatorska 21. 
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  Stowarzyszenie Skauting Katolicki „AZYMUT” 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000703076 

Adres  ul. Adama Asnyka 1, Zawiercie 

Adres mailowy azymutzawiercie@gmail.com 

Strona www https://www.facebook.com/pages/category/Youth-
Organization/Stowarzyszenie-Skauting-Katolicki-Azymut 

Nr telefonu 604 624 409 

Data rozpoczęcia działalności 2017 r. 

Imię i nazwisko prezesa Piotr Pałęga 

Obszary działania: wychowanie i edukacja 

 
To organizacja, która aktywnie działa na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Realizuje swoje 
cele statutowe poprzez prowadzenie drużyn skautowych działających na terenie powiatu 
zawierciańskiego. Dzieci i młodzież uczestniczą w zbiórkach, biwakach, rajdach oraz obozach, 
w których doświadczają świata poprzez zabawę i własną aktywność. Stowarzyszenie 
angażuje się także w życie społeczne miasta oraz akcje charytatywne na rzecz 
potrzebujących. 
Organizacja realizowała projekty pn. „Mali Ratownicy”, „Skauci na beskidzkich szlakach”, 
„Biwak puszczański”, „Śladami Powstań Śląskich” – gra terenowa. 
Członkowie organizacji zdobywali nagrody i wyróżnienia podczas rajdów harcerskich:  
I miejsce na trasie długiej Rajdu Nocnego Łapmy Duchy 2016, III miejsce na trasie rodzinnej 
Rajdu Nocnego Łapmy Duchy 2019, III miejsce na trasie wędrowniczej Ogólnopolskiego Rajdu 
Szlakiem Wieży Spadochronowej 2019. 
 

   
 
Zbiórki drużyn: 1. Zawierciańska Drużyn Skautowa – sobota, godz. 16.00 - 18.00, 
Rajcówka, ul. Paderewskiego 28, Próbna Ogrodzieniecka Drużyna Skautowa – czwartek, 
godz. 16.00 – 18.00, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67, 
Próbna Pradelska Drużyna Skautowa - sobota, godz. 10.00 – 12.00, Szkoła Podstawowa 
w Pradłach, ul. Batalionów Chłopskich 14. 
Dyżury Zarządu: poniedziałek – piątek, godz. 16.00 – 18.00 w siedzibie organizacji. 
 

46 

mailto:azymutzawiercie@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Youth-Organization/Stowarzyszenie-Skauting-Katolicki-Azymut
https://www.facebook.com/pages/category/Youth-Organization/Stowarzyszenie-Skauting-Katolicki-Azymut


    Stowarzyszenie Szansa 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak  

Nr w KRS  0000306852 

Adres ul. J. Piłsudskiego 7, Zawiercie 

Adres mailowy jacekpodsiadlo@icloud.com 

Strona www www.szansawzawierciu.pl 

Nr telefonu 531 994 481 

Data rozpoczęcia działalności 2008 r. 

Imię i nazwisko prezesa Jacek Podsiadlo 

Obszary działania: edukacja, kultura, integracja, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem 

 

 
 
Organizacja wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny, dzieci i młodzież, seniorów. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie integracji międzypokoleniowej oraz 
pozaszkolnych form edukacji i integracji dla dzieci i młodzieży. Prowadzona działalność polega 
na rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz seniorów.  
Do najważniejszych osiągnięć zalicza projekty edukacji prozdrowotnej oraz projekt „Aktywny 
Senior”, „Czas na samodzielność” (partner).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania odbywają się w mikrogrupach, organizowane są warsztaty grupowe, 
konsultacje online, trening umiejętności społecznych. Zapisy telefonicznie lub online.  
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  Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa 

 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS  0000795507 

Adres ul. Południowa 3A, Zawiercie 

Adres mailowy stowarzyszenie.zawiercie.odnowa@gmail.com 

Strona www  

Nr telefonu  

Data rozpoczęcia działalności 2019 r. 

Imię i nazwisko prezesa Jacek Pałucha 

Obszary działania: kultura, pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa, promocja zatrudnienia 

 
Stowarzyszenie jest organizatorem lub współorganizatorem imprez na terenie Zawiercia - 
wydarzeń integrujących mieszkańców, takich jak: Zawierciańska Wymiana Książek 
(wydarzenie cykliczne), Zawierciański Dzień Kobiet, Wielkanocne Poszukiwanie Jajek, 
Zabawa Miejska – Podróż za Jeden Uśmiech, Zakręcone Eko-Warsztaty, Jarmark Świąteczny, 
Wystawa Eksponatów z PRL-u. W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 
zrealizowano również projekt „Spacery Historyczne po Zawierciu”. 
Stowarzyszenie realizowało takie inicjatywy, jak: zorganizowanie szkolenia zawodowego 
„Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” dla 9 uczestników projektu, zorganizowanie 
staży zawodowych dla 12 uczestników projektu przez okres 5 miesięcy, w ramach realizacji 
projektu pn. „Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2019 - 2020". 
Było organizatorem happeningów „Pogromcy Bazgrołów” oraz „Zawierciańskie Dyktando”. 
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia 
społeczności Miasta Zawiercie oraz rozwoju miasta, w szczególności poprzez wykonywanie 
zadań w zakresie m.in.: pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej  
i wyrównywania szans tych osób, nauki i edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy. 
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  Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach  
Koło Pszczelarzy Zawiercie 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000010319 

Adres  ul. Powstańców Śląskich 1, ul. Warszawska 6, Katowice 

Adres mailowy wzpkatowice@wp.pl 

Strona www szpkatowice.pl 

Nr telefonu 515 989 319, 32 206 86 54 

Data rozpoczęcia działalności 1920 r. 

Imię i nazwisko prezesa Barbara Kalisch 

Obszar działania: ekologia 

 

   
 
Głównym celem działalności organizacji jest wspieranie pszczelarzy i rodzin pszczelich oraz 
dbałość o zdrowotność pszczół i jakość produktów pszczelich, organizacja prac hodowlanych, 
szkolenia, pomoc finansowa (programy pomocowe) i organizacyjna dla członków 
Koła/Związku oraz popularyzacja pszczelarstwa i produktów pszczelich. 
ŚZP w Katowicach od 2010 r. jest członkiem Apimondii. Jako jedyny Związek w Polsce 
prowadzi aż dwa Trutowiska (Murcki i Łabajów) i był współorganizatorem konferencji 
naukowych z dziedziny pszczelarstwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania członków Koła odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych  
w środy, godz. 10.00 - 14.00, w Katowicach, we wtorki, środy i czwartki, godz. 10.00 - 
16.00. 
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  Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie  

Nr w KRS 0000277935 

Adres  ul. Piastowska 1, Zawiercie 

Adres mailowy utwzawiercie@wp.pl 

Strona www https://www.u3wzawiercie.pl  

Nr telefonu 791 035 756 

Data rozpoczęcia działalności 2007 r. 

Imię i nazwisko prezesa Maria Grabowska 

Obszary działania: edukacja kulturalna, międzykulturowa i międzypokoleniowa, twórcza, zdrowotna, 
zaangażowanie obywatelskie i wolontariat 

 

   
 
Organizacja działa i wspiera w rozwoju słuchaczy 50 +. ZUTW zrzesza ponad 500 słuchaczy 
z terenu miasta i powiatu zawierciańskiego. Wspiera różnorodne formy aktywności adekwatnie 
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań. Rozwija zaangażowanie obywatelskie i 
wolontariat. Prowadzi działalność edukacyjną, zdrowotną, kulturalną, twórczą. Słuchacze 
mogą realizować swoje potrzeby na warsztatach tematycznych, zespołach pracy twórczej, 
zajęciach rekreacyjno – sportowych i krajoznawczych. Stymuluje rozwój kulturalny poprzez 
organizowanie wykładów poświęconych kulturze, udział w wydarzeniach kulturalnych, a na 
warsztatach artystycznych kończąc. Edukacja międzykulturowa  
i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie, to ważny cel działania stowarzyszenia.  
ZUTW proponuje ciekawe dla słuchaczy rozwiązania metodyczne wykorzystujące również 
nowoczesne technologie. Prowadzi 26 różnych sekcji.  
Współpracuje z przedszkolami nr 1, 2, 8, szkołami podstawowymi nr 5, 6, 9, 1, 2, II LO  
im. H. Malczewskiej, Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich oraz z Zespołem 
Szkół im. S. Staszica i realizuje wspólnie wiele projektów. Organizacja rozwija wolontariat - od 
2013 r. działa grupa wolontariacka „Spinacz”, która przeprowadziła wiele akcji, m.in.: 
bezpieczne wakacje, jestem bio itp. Nauczyciele – seniorzy pomagają uczniom  
w pokonywaniu trudności w nauce – wolontariat. Młodzi wolontariusze i seniorzy przygotowali 
wspólnie piknik dla mieszkańców miasta pn. „Lata 20 i 30”. 
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W 2016 r. organizacja uzyskała certyfikat potwierdzający profesjonalizm stowarzyszenia 
„Profesjonalny UTW - Certyfikat Złoty”. Wdrożenie i stosowanie standardów przyczyniło się do 
profesjonalizmu działań, tym samym pozwoliło na: wzrost potencjału merytorycznego  
i organizacyjnego stowarzyszenia. 
ZUTW ma na swoim koncie wiele wyróżnień, zorganizowanych imprez dla mieszkańców 
miasta (m.in. Kongres Zdrowia Seniorów), inicjuje wiele akcji (m.in. „Szlachetne Zawiercie - 
Paczka dla Rodaka na Kresach”, konkurs ortograficzny – „Igraszki z ortografią”, turniej 
strzelecki, turniej brydżowy, zawody międzypokoleniowe, zamontowanie pierwszej stacji 
naprawy rowerów w Zawierciu). 
Członkowie ZUTW biorą udział w Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych 
„Senioriadzie” w Rabce-Zdroju, Juwenaliach III Wieku w Warszawie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania odbywają się w poniedziałki, godz. 10.00 – 12.00, wtorki, godz. 14.00 – 16.00 
i czwartki, godz. 10.00 – 12.00. 
 

51 



  Zawierciańskie Forum Pracodawców 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000399061 

Adres ul. Wierzbowa 16, Zawiercie 

Adres mailowy krzysztof.peron@op.pl 

Strona www https://www.facebook.com/ZawiercianskieForumPracodawcow 

Nr telefonu 519 116 290 

Data rozpoczęcia działalności 2011 r. 

Imię i nazwisko prezesa Krzysztof Peroń 

a) Obszary działania :  
b) - kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności 

opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, 
c) - wyrażanie opinii o projektach, rozwiązań odnoszących się do wdrażania i funkcjonowania 

przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, 
d) - popieranie inicjatyw w zakresie usprawniania gospodarki, nauki i postępu technicznego, 
e) - organizowanie pomocy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i prawnych 

związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, 
f) - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, 
g) - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  
h) – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
i) – działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
j) – działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  
k) – działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
l) – działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
m) - pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi w jego przyszłej 

aktywności zawodowej oraz działalności społeczno – politycznej 

 

 
 
Zawierciańskie Forum Pracodawców działa na rzecz młodzieży, osób dorosłych oraz 
niepełnosprawnych, przedsiębiorców/przedsiębiorstw, społeczności lokalnych. Głównym 
obszarem zainteresowania jest edukacja oraz praca zawodowa i rozwój tych grup. 
 
 

 
52 

mailto:krzysztof.peron@op.pl
https://www.facebook.com/ZawiercianskieForumPracodawcow


Forum to organizacja założona przez Krzysztofa Peronia z inicjatywy Starosty 
Zawierciańskiego Rafała Krupy. Grupa energicznych przedsiębiorców z powiatu postanowiła 
wyjść naprzeciw potrzebie wspierania się wzajemnie w walce o coraz trudniejszy rynek  
i w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: Co trzeba zrobić, aby ułatwić życie przedsiębiorcom? 
Jakie bariery zlikwidować, żeby mogły się rozwijać istniejące firmy i żeby powstawały nowe? 
Jak zadbać o wspólny interes, wspólną walkę ze stereotypem zaściankowego powiatu, w 
którym „nic się nie dzieje”? Jak sprawić, by powiat zawierciański wyszedł z cienia i był 
postrzegany, jako godny partner w interesach? Odpowiedzią na te oraz inne pytania jest 
Stowarzyszenie Zawierciańskie Forum Pracodawców. 
Organizacja ma na swoim koncie współorganizowanie konkursu „Zostańcie w Zawierciu”. 
Konkurs jest niepowtarzalną szansą dla młodzieży z powiatu zawierciańskiego na wygranie 
płatnych praktyk i zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w prestiżowych firmach  
i instytucjach z terenu powiatu zawierciańskiego. Adresowany jest do najzdolniejszych  
i najbardziej utalentowanych uczniów szkół. Celem jest zapobieganie wyjazdom młodych ludzi 
do innych regionów Polski, w poszukiwaniu pracy oraz zwrócenie uwagi lokalnych 
pracodawców na kapitał intelektualny i ogromne możliwości drzemiące w młodzieży  
z naszego regionu. 
Organizuje spotkania dla przedsiębiorców z powiatu zawierciańskiego, podczas których mają 
oni możliwość uzyskania informacji, m.in. dotyczących pozyskania środków unijnych na rozwój 
swoich działań. Spotkania co roku cieszą się dużym zainteresowaniem oraz prestiżem.  
Organizacja jest partnerem w przygotowywaniu oraz realizacji pikników rodzinnych, w tym 
Festynu Jurajskiego. Celem pikników jest zintegrowanie społeczności lokalnej, stworzenie 
rodzinom okazji do wspólnego spędzania czasu. 
W latach 2013 - 2014 w ramach podwykonawstwa w projekcie „Zawód kluczem do kariery" 
(POKL Priorytet IX, Działanie 9.2.), zorganizowało dwa miesięczne wyjazdy stażowe dla 40 
uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu do Niemiec,  
a kolejnym 40 zapewniło staże lokalne. Do zadań ZFP należało zapewnienie: zakwaterowania, 
wyżywienia, ubrań roboczych, przejazdów lokalnych, kwestii ubezpieczeniowych, przeszkoleń 
BHP. Stowarzyszenie dostosowało miejsca stażowe do profilów zawodowych uczestników, a 
we wszystkich podejmowanych działaniach wykazało profesjonalizmem i wiedzą. 
Zorganizowane staże pozwoliły młodzieży zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności, które 
wykorzystują w życiu dorosłym. 
ZFP to członek grupy inicjatywnej przedsiębiorstwa społecznego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Centralno - Wschodniej (RPO WSL 9.3.1,Stowarzyszenie MOST - lider, FRAPZ – 
Partner, FG SA - Partner, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno - Wschodni).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania odbywają się w siedzibie stowarzyszenia, godz. 8.00 – 16.00. 
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  Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000096217 

Adres ul. Powstańców Śląskich 6, Zawiercie 

Adres mailowy klubprzystan@onet.pl 

Strona www www.przystan.rzsa.pl 

Nr telefonu 32 672 21 75 

Data rozpoczęcia działalności 1985 r. 

Imię i nazwisko prezesa Jolanta Antas 

Obszary działania: pomoc społeczna, profilaktyka uzależnień 

 

   
 
Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających 
alkohol oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu, reintegracji społecznej. 
Współpracuje z gminami Zawiercie, Poręba, Łazy, Ogrodzieniec. Członkami stowarzyszenia 
są mieszkańcy powiatu zawierciańskiego i Myszkowa. 
Głównym celem działalności stowarzyszenia jest:  
- wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,  
- wspieranie działań prowadzonych w zakresie ochrony zdrowia,  
- ochrona i promocja zdrowia, 
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych.  
Do zadań organizacji należy również współpraca i wzajemna pomoc członkom stowarzyszenia 
w dążeniu do trwałej abstynencji. 
W ramach prowadzonej działalności: 
- organizuje różnorodne formy zajęć psychoterapeutycznych i z zakresu oświaty zdrowotnej,  
- zajmuje się zwiększaniem dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii 
w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz dla członków rodzin i dzieci, 
- zajmuje się udzielaniem informacji i pomocą w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia. 
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Organizacja współpracuje z władzami samorządowymi oraz wszelkimi innymi organizacjami  
i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania odbywają się w poniedziałki, godz. 16.00 – 19.00, wtorki i piątki, godz. 17.00 
– 19.00 oraz w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, godz. 16.00 – 19.00. 
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 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
Hufiec Ziemi Zawierciańskiej 

 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000273051 

Adres  ul. H. Sienkiewicza 1, Zawiercie 

Adres mailowy hufiec@zawiercie.zhp.pl 

Strona www https://zawiercie.zhp.pl 

Nr telefonu 570 267 165 

Data rozpoczęcia działalności 2003 r. 

Imię i nazwisko komendanta phm. Michał Wnuk 

Obszary działania: wychowanie, samorozwój, pomoc społeczna, turystyka, ekologia, kształtowanie 
patriotyzmu, kultura, sport 

 
Hufiec działa w Związku Harcerstwa Polskiego, w Chorągwi Śląskiej i zrzesza zuchy, harcerzy, 
harcerki, instruktorów i instruktorki z terenu całego powiatu zawierciańskiego. 
Działania i akcje podejmowane przez członków Hufca mają szeroki zakres odbiorców, w tym: 
dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby potrzebujące, inne organizacje pożytku publicznego  
i ogół mieszkańców. Misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we 
wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań, dlatego 
działania kierowane są bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Hufiec zrzesza około 300 osób. 
Członkowie hufca działają w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, zespołach 
instruktorskich – jeżdżą na zloty, rajdy, obozy, ale też organizują wiele wydarzeń, w trakcie 
których zdobywają sprawności na całe życie. Harcerstwo to przede wszystkim braterstwo, 
patriotyzm, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Co roku 
organizowany jest Rajd Nocny, w którym bierze udział ponad 300 osób. 
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Hufiec posiada własną Bazę Obozową w Kostkowicach. Każdego roku zuchy i harcerze 
spędzają tam czas w ramach Harcerskiej Akcji Letniej. Członkowie hufca nie tylko biorą udział 
w wydarzeniach organizowanych przez ZHP, ale również aktywnie podejmują się działań na 
rzecz lokalnego środowiska. W hufcu działa 5 gromad zuchowych, 8 drużyn harcerskich na 
terenie Zawiercia, Łaz i Poręby.  
Instruktorzy zdobywają uprawnienia trenerskie do prowadzenia zajęć na kursach dla liderów 
ZHP i zajmują miejsca na podium we współzawodnictwie hufców ZHP. Na swoim koncie mają 
czterokrotne zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Pływackich Chorągwi Śląskiej, zdobycie 
nagrody „Pierwszy wśród Najlepszych” na Gali Mistrzów Harcerstwa przez jedną  
z instruktorek, zdobycie nagrody II stopnia w konkursie im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace 
naukowe o tematyce harcerskiej przez jednego z instruktorów. 10 instruktorom hufca 
przyznano srebrną odznakę „Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej”, przyznano również Srebrny 
Krzyż za Zasługi dla ZHP dla jednej z instruktorek oraz Brązowy Krzyż za Zasługi dla ZHP 
jednemu z instruktorów hufca. 
Organizowane są wyjazdy na Zlot ZHP w Gdańsku i Intercamp w Holandii. 
Gromady zuchowe i drużyny harcerskie odbywają cotygodniowe zbiórki w ustalonych przez 
siebie terminach. Wykaz gromad i drużyn wraz z kontaktem do drużynowych oraz terminy 
wydarzeń organizowanych przez hufiec uzupełniane są w kalendarzu na stronie internetowej 
hufca. 
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   Kickboxing Małpka Zawiercie 
 
Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000644513 

Adres  ul. Ignacego Paderewskiego 45/26, Zawiercie 

Adres mailowy kick.boxing.malpka@onet.pl 

Strona www https://www.facebook.com/zawiercie.kickboxing/?epa=SEARCH_BOX 

Nr telefonu 531 693 252 

Data rozpoczęcia 
działalności 

2016 r. 

Imię i nazwisko prezesa Paweł Stolarski 

 
Stowarzyszenie podejmuje działania dla osób w każdym wieku - dzieci, młodzieży, osób 
starszych - z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
Oferuje treningi z mieszanych sztuk walki: K1, boks, taekwondo.  
Domeną jest profesjonalizm, zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego członka. 
Klub zapewnia możliwość rozwoju i udział w wielu ważnych wydarzeniach sportowych 
(zawody, pokazy, seminaria, treningi szkoleniowe). 
Od września 2020 r. stowarzyszenie jest zrzeszone i działa z licencją Polskiego Związku 
Kickboxingu.  
Największym sukcesem jest zdobycie mistrzostwa świata oraz dwóch złotych medali  
i jednego srebrnego podczas Mistrzostw Świata w kickboxingu WFMC World Hagen  
w Niemczech. 

   
 
 
 
Treningi: 
ul. Piłsudskiego 73a, Zawiercie 
- grupa zaawansowana: poniedziałki i piątki, godz. 18.15, środy, godz. 18.30, 
- grupa początkująca: środy, godz. 16.00, piątki, godz. 17.00, 
- grupa dzieci: poniedziałki, godz. 17.00, środy, godz. 17.15, 
- grupa kobiet: wtorki, godz. 20.30, czwartki, godz. 20.30. 
ul. 17 Stycznia 2A, Pilica  
- wtorki i czwartki, godz. 16.30. 
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 Klub Miłośników Kultury Amerykańskiej lat 1920-1960 
„Let’s Rock” 

 
Forma prawna Stowarzyszenie w formie Klubu Sportowego 

OPP Nie 

Nr w ewidencji nr 20 w Ewidencji klubów sportowych działających w formie 
Stowarzyszenia prowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego 

Adres ul. Południowa 6/13, Zawiercie 

Adres mailowy letsrockzawiercie@gmail.com  

Strona www http://letsrock.com.pl 

Nr telefonu 506 546 787, 889 320 278 

Data rozpoczęcia działalności 2014 r. 

Imię i nazwisko prezesa Michał Wacławik 

Obszary działania: kultura, taniec, moda lat 1920 - 1960, muzyka lat 1920-1960 

 

    
 
Organizacja popularyzuje taniec, muzykę, kulturę oraz modę lat 1920-1960. 
Powstała nie tylko z chęci uczenia tańca, ale również, aby dać mieszkańcom miasta powód 
do wyjścia z domu, poznania kogoś nowego, odprężenia się i odcięcia od życia codziennego 
oraz problemów, a także posłuchania wspaniałej, inspirującej muzyki.  
Na regularne zajęcia uczęszcza około 30 osób w bardzo różnym wieku - zarówno osoby 
pełnoletnie, ale również Ci, którzy swoją „osiemnastkę” obchodzą już po raz kolejny, ponieważ 
Lindy Hop to taniec, który łączy ludzi w każdym wieku. 
Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie zarówno muzyki lat 20, do której tańczony jest 
Lindy Hop, jak i tańca samego w sobie.  
- Chcemy, aby nasze małe miasto rozkochało się w swingu - podobnie jak my i mamy bardzo 
dużo pomysłów oraz zapału, aby ten cel osiągnąć, a grupa naszych odbiorców ciągle się 
poszerza.  
Klub trzykrotnie organizował plenerowe zawody oraz pokazy tańca (we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury „Centrum”) o nazwie „Swingowe Rozpoczęcie Lata”.  
Wielokrotnie pary Let’s Rock reprezentowały klub na zawodach Rock and Rolla. Instruktorzy 
Let’s Rock Zawiercie są zapraszani do uczenia tańca oraz prowadzenia animacji tanecznych 
do innych miast, np. Wrocławia, Katowic, Warszawy, Krakowa, Poznania oraz Łodzi. 
 
Treningi: Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”, wtorki i środy, godz. 19.00 – 20.15,  
20.30 - 21.45. 
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    Klub Piłkarski Warta Zawiercie 

Forma prawna Stowarzyszenie  

OPP Nie 

Nr w KRS 0000430856 

Adres ul. Moniuszki 10, Zawiercie 

Adres mailowy klub@wartazawiercie.pl 

Strona www www.wartazawiercie.pl 

Nr telefonu 510 227 280  

Data rozpoczęcia działalności 1921 r.  

Imię i nazwisko prezesa Dawid Zawrin  

 
Rozwój piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, to główny cel działalności Klubu. 
KP Warta Zawiercie w swoich szeregach zrzesza dzieci i młodzież, w różnych grupach 
wiekowych, które chcą doskonalić umiejętności gry w piłkę nożną. Klub posiada drużyny 
seniorskie kobiet i mężczyzn. 
W 1930 r. oraz w 1932 r. Warta Zawiercie uczestniczyła w barażach o I ligę. W 1963 r. zespół 
wystąpił w 1/16 finału Pucharu Polski. W sezonie 1963/1964  przegrała baraże o II ligę. 
KP Warta Zawiercie posiada 10 zespołów: seniorzy (IV liga śląska), kobiety (IV liga), juniorzy 
starsi (II Liga Wojewódzka A1), juniorzy młodsi (III Liga Wojewódzka B2), trampkarze młodsi 
(III Liga Wojewódzka C2), młodzik starszy (IV liga okręgowa D1, V liga okręgowa D1), młodzik 
młodszy (IV liga okręgowa D2), orlik starszy (V liga okręgowa E1), orlik młodszy (V liga 
okręgowa E2). 
Drużyny trenują na obiektach OSiR Zawiercie (boisko naturalne, boisko Orzeł) oraz boiskach 
Orlik przy szkołach podstawowych nr 4, 6 i 7. 
Spotkania w wyżej wymienionych rozgrywkach Klub w roli gospodarza rozgrywa na stadionie 
1000-lecia Państwa Polskiego, na boisku Orzeł oraz Orliku przy SP nr 6.  
 

   
 

Wszystkie drużyny, poza drużynami młodzików, rozgrywają swoje spotkania  
w weekendy, natomiast młodzicy w poniedziałki i wtorki.  
Treningi drużyn odbywają się we wszystkie dni tygodnia zgodnie z harmonogramem 
zamieszczonym na stronie internetowej klubu. 
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   Klub Sportów Walki ARASHI 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w ewidencji nr 13 w Ewidencji klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia prowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego 

Adres ul. Paderewskiego 25b/75, Zawiercie 

Adres mailowy rysiulm@op.pl 

Strona www https://www.facebook.com/ksw.arashi 

Nr telefonu 605 064 784 

Data rozpoczęcia działalności 2009 r. 

Imię i nazwisko prezesa Ryszard Matuszczyk 

 

 
 
Stowarzyszenie zrzesza dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Jest to Klub Reprezentantów Kadry 
Polski w Ju-Jitsu, medalistów Mistrzostw Świata, Europy oraz Medalistów Mistrzostw Polski w 
Ju-Jitsu. Klub jest współorganizatorem wielu edycji kursu samoobrony dla kobiet wspólnie z 
Komendą Powiatową Policji w Zawierciu oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA 
Region Zawiercie.  
Prowadzi treningi dla każdej grupy wiekowej - od przedszkolaków po osoby dorosłe. Szkoli 
osoby cywilne oraz służby mundurowe. 
Najważniejsze osiągnięcia to zdobycie przez zawodników klubu Srebrnego Medalu Mistrzostw 
Świata w Szwecji w Malmo oraz Złotego Medalu Mistrzostwo Europy w Bukareszcie, w 
Rumunii. 
 

 
 
Treningi odbywają się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, w poniedziałki, godz. 15.30  
i 16.15 oraz w środy, godz. 16.30 i 17.15. 
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    Klub Sportowy Animmals 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w ewidencji nr 14 w Ewidencji klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia prowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego 

Adres  ul. Limanowskiego 15, Zawiercie 

Adres mailowy ksanimmals@gmail.com 

Strona www www.animmals.pl 

Nr telefonu 693 399 611 

Data rozpoczęcia działalności 2010 r. 

Imię i nazwisko prezesa Krystian Kwiecień 

 
Klub zrzesza dzieci, młodzież, osoby dorosłe. 
Celem klubu jest propagowanie sportów walki, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 
wszystkich członków klubu w zakresie sztuk walki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie miasta oraz wychowywanie dzieci i młodzieży 
przez kulturę fizyczną i sport.  
Klub prowadzi zajęcia z zakresu: brazylijskie jiu jitsu, boks, zapasy, MMA, muay thai. 
Organizuje cykliczne ogólnopolskie zawody oraz współorganizuje gale sportów walki.  
Zawodnicy biorą udział w zawodach organizowanych na całym świecie, skąd przywożą liczne 
medale oraz zwycięskie pasy. Wśród wychowanków jest wielu medalistów Mistrzostw Polski  
i Mistrzostw Europy. Kadra trenerska posiada wieloletnie doświadczenie (jako zawodnicy oraz 
trenerzy), szkoli się na całym świecie, aby podnosić poziom nauczania i „zarażać” sportem. 
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  Klub Sportowy Loft Dans 

 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP  Nie 

Nr w ewidencji nr 25 w Ewidencji klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia prowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego 

Adres  ul. Poległych 37, Zawiercie  

Adres mailowy  

Strona www  

Nr telefonu 517 305 009, 517 305 006 

Data rozpoczęcia działalności 2018 r. 

Imię i nazwisko prezesa Anna Pawlik 

 

 
 
Z oferty klubu mogą skorzystać dzieci, młodzież oraz dorośli. 
Działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na propagowanie akrobatyki powietrznej na 
drążku pionowym. To nowy rodzaj sportu, przy którym pracuje każda partia ciała. Poprawia 
kondycję i koncentrację. 
Do największych osiągnięć klubu należy zajęcie przez zawodniczkę trzeciego miejsce na 
Mistrzostwach Polski Pole Artistic w kategorii junior 2018 r. oraz pierwszego miejsca na 
Mistrzostwach Polski Pole Artistic junior 2019 r. 
 

 
 
Treningi odbywają się w siłowni Power Fit, we wtorki, środy i czwartki. 
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  Klub Sportowy Orient 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w ewidencji Nr 16 w Ewidencji klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia prowadzonej przez Prezydenta Miasta 
Częstochowy 

Adres  ul. Aleja Pokoju 16/26, Częstochowa 

Adres mailowy klubsportowyorient@gmail.com 

Strona www www.ksorient.pl 

Nr telefonu 505 074 423 

Data rozpoczęcia działalności 1993 r. 

Imię i nazwisko prezesa Zbigniew Pawlak 

 
Klub kieruje swoją ofertę do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie sportu i sztuk walki. 
Prowadzi treningi z zakresu sztuk walk: taekwon-do i kickboxing. Wytrenował wielu Mistrzów 
Polski, Europy i Świata. Poza treningami organizuje obozy zimowe oraz obozy letnie w Polsce 
i za granicą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także półkolonie dla dzieci. 
Najważniejsze osiągnięcia:  
Olimpia Grela - I miejsce Mistrzostwa Świata, Birmingham, Anglia – light - contact, I miejsce 
Mistrzostwa Świata, Rimini, Włochy – light contact, I miejsce Puchar Europy Kiszyniów, 
Mołdawia – light contact, I miejsce Otwarte Mistrzostwa Europy, Częstochowa – walki semi – 
contact. 
Karol Marcisz - III miejsce pointfighiting Mistrzostwa Polski Juniorów, Seniorów i Weteranów 
w Kickboxingu.  
Afroditi Liveri – III miejsce tempówki, XXVI Mistrzostwa Polski ZS PUT w Taekwon-do,  
II miejsce - touch contact +145 cm, Drużynowe Mistrzostwa Polski, I miejsce - techniki 
szybkościowe +145 cm, Drużynowe Mistrzostwa Polski. 
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Treningi odbywają się we wtorki i czwartki, godz. 16,00 – 16.45 - Smyki Orientu, roczniki 
2015, 2014, 2013, godz. 17.00 – 18.00 - Taekwon-do Pingwiny, roczniki 2012, 2011, 2010, 
godz. 18.00 – 19.30 – Taekwon-do i kickboxing, roczniki 2009 i starsi (OSiR, ul. 
Moniuszki 10). 
Klub prowadzi również treningi w Częstochowie, Blachowni i Będzinie. 
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   Klub Sportowy Victoria Zawiercie 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000325567 

Adres  ul. Paderewskiego 23a/30, Zawiercie 

Adres mailowy wiper.zawiercie@wp.pl 

Strona www www.klubsportowy.victoriazawiercie 

Nr telefonu 601 930 745 

Data rozpoczęcia działalności 2009 r. 

Imię i nazwisko prezesa Robert Żesławski 

 
Klub zrzesza dzieci i młodzież z terenu Gminy Zawiercie. 
KS Victoria powstał z inicjatywy osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie pływania na 
terenie powiatu zawierciańskiego. W trakcie wieloletniej działalności „zaraził” pływaniem 
rzesze dzieci i młodzieży, co w kolejnych latach przyczyniło się do rozwoju tej dyscypliny 
sportowej na naszym terenie. Był i nadal jest organizatorem i współorganizatorem zawodów 
oraz imprez pływackich na terenie powiatu zawierciańskiego, takich jak Grand Prix Zawiercia 
w Pływaniu, Mistrzostwa Zawiercia w pływaniu, maratony pływackie. 
Organizuje bezpłatne kursy pływania dla dzieci - także w wakacje. Codziennie prowadzi 
treningi pływackie, przygotowując młodzież do uczestnictwa w zawodach sportowych. Klub 
posiada licencję Polskiego Związku Pływackiego, a zawodnicy - licencje sportowe. 
Uczestniczy w największych  zawodach i imprezach pływackich, m.in. w lidze klubów śląskich, 
Mistrzostwach Śląska, Międzynarodowych Mitingach Pływackich. 
Do najważniejszych osiągnięć zalicza zdobywanie czołowych miejsc na podium  
w Mistrzostwach Śląska. 
    

     

 

 

 

 

 

 

Treningi odbywają się na krytej pływalni. 
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  Klub Sportowy „VIRET CMC” Zawiercie 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000053221 

Adres  ul. Blanowska 40, Zawiercie 

Adres mailowy viret.zawiercie@o2.pl 

Strona www www.viretzawiercie.pl 

Nr telefonu 510 747 253 

Data rozpoczęcia działalności 1994 r. 

Imię i nazwisko prezesa Mariusz Woźniak 

 
W klubie trenują dzieci i młodzież w wieku 11 - 18 lat. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach 
dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów oraz seniorów (zespół uczestniczy  
w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej gr. D). Kadra zespołu I ligi w znacznej mierze składa się  
z wychowanków klubu. 
KS Viret bierze udział także w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej. W 2020 r. klub został 
sklasyfikowany na ósmym miejscu w Polsce wśród seniorów i na siódmym miejscu w Polsce 
wśród juniorów.  
Do największych osiągnięć zalicza dwukrotne zdobycie Pucharu Polski Śląskiego Związku 
Piłki Ręcznej (1999, 2000), awans do II Ligi (1998 r.), awans do I Ligi (2001 r.), awans do I ligi 
(2004 r.), awans do I ligi (2011 r.), awans do I ligi (2017 r.), awans do I ligi (2020 r.) oraz III 
miejsce w I lidze (2004/2005), III miejsce w I lidze (2006/2007), IV miejsce w I lidze 
(2013/2014). 

 
  

Sekcja tenisa stołowego utworzona została w strukturach KS Viret CMC Zawiercie w 2005 r. 
Wychowankowie zdobywali medale na najważniejszych zawodach krajowych we wszystkich 
kategoriach wiekowych; skrzatach, żakach, kadetach, juniorach, młodzieżowcach oraz 
seniorach. Niemal co roku stawali na podium w Mistrzostwach Śląska i Mistrzostwach 
Międzywojewódzkich w grach pojedynczych, podwójnych, drużynowych oraz mieszanych 
(miksty). Wielokrotnie zawodnicy awansowali do ścisłej czołówki krajowej i brali udział  
w Mistrzostwach Polski, zdobywając także medale na najwyższym szczeblu krajowych 
rozgrywek młodzieżowych m.in.: Drużynowe Wicemistrzostwa Polski Juniorów, Indywidualne 
Wicemistrzostwo Polski Żaków.  
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W rozgrywkach ligowych wielokrotnie zdobywali Mistrzostwo II ligi oraz przez 3 lata 
uczestniczyli w rozgrywkach I ligi, będącej zapleczem ekstraklasy seniorów. Klub jest od wielu 
lat współorganizatorem turniejów rangi ogólnopolskiej Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów 
oraz uczestniczy przy organizacji Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Zawierciu, cyklu 
otwartych turniejów Grand Prix Zawiercia, a także ligowych rozgrywek amatorów. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treningi odbywają się w od poniedziałku do piątku, godz. 18.30 – 20.15 w hali sportowej 
OSiR II, przy ul. Blanowskiej 40 
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   Ludowy Klub Sportowy „Źródło” 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w ewidencji Nr 22 w Ewidencji klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia prowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego 

Dokładny adres: ulica, numer ul. Browar 7, Zawiercie – Kromołów 

Adres mailowy zrodlokromolow@gmail.com 

Strona www facebook.com/zrodlokromolow 

Nr telefonu 695 107 261 

Data rozpoczęcia działalności 1946 r. 

Imię i nazwisko prezesa Kazimierz Miśta 

 
Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną. 
Za najważniejsze osiągnięcia uważa udział w rozgrywkach IV ligi w latach 2003 - 2009. 
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   Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka Zawiercie” 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS lub innej ewidencji 0000353356 

Adres ul. Wojska Polskiego 55, Zawiercie 

Adres mailowy mks@mksdwojkazawiercie.pl 

Strona www www.mksdwojkazawiercie.pl 

Nr telefonu 881 210 747 

Data rozpoczęcia działalności 2010 r. 

Imię i nazwisko prezesa Wacław Gębarski 

 

   
 

 
Klub działa w oparciu o młodzież szkół Zawiercia jak i okolic. Uczestniczy w rozgrywkach 
organizowanych przez ŚZPS oraz kluby sportowe z całego kraju. Jest organizatorem 
Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki w kat. „2”, „3” i „4”, w którym uczestniczy prawie 400 
dziewcząt z całej Polski. W 2020 r. Klub był organizatorem finału Mistrzostw Śląska Młodziczek 
oraz finału Mistrzostw Śląska w Minisiatkówce. 
Najważniejsze osiągnięcia: Minisiatkówka - Mistrz Polski kat „4” i „3” 2018/2019, Mistrz Śląska 
kat „4” i „2” 2019/2020, Młodziczki – V miejsce w Finale MP 2018/2019, Młodziczki – Mistrz 
Śląska 2019/2020, Młodziczki – Vice Mistrz Polski 2019/2020, Kadetki ½ finałów MP 
2018/2019, Kadetki ½ finałów MP 2019/2020, Seniorki – I liga. 
 
 
 
 
 
 
 
Treningi: 
Sebastian Tchórz – hala OSiR, ul. Moniuszki – poniedziałki, godz. 17.30 - 20.00, wtorki, 
godz. 17.00 - 19.00, środy, godz. 16.00 - 20.00 (trening, mecz kadetek), piątki, godz. 17.00 
- 19.00, soboty, godz. 10.00 - 12.00 (trening indywidualny, mecz młodziczek, godz. 15.00 
- 19.00, mecz I liga Śląska). 
Wacław Gębarski - SP nr 6 – poniedziałki, godz. 15.00 - 17.00, środy, godz. 15.00 - 17.00, 
piątki, godz. 15.00 - 17.00. 
Marek Dziechciarek - SP nr 4 – poniedziałki, godz. 16.00 - 17.30, środy, godz. 16.00 - 
17.30, czwartki, godz. 16.00 - 17.30. 
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  Stowarzyszenie Klub Siatkarski Warta Zawiercie 

Forma prawna Stowarzyszenie  

OPP  Tak 

Nr w KRS 0000448023 

Adres ul. Moniuszki 10, Zawiercie 

Adres mailowy m.bzdega@aluroncmc.pl 

Strona www aluroncmc.pl 

Nr telefonu 668 006 874 

Data rozpoczęcia działalności 2011 r.  

Imię i nazwisko prezesa Kryspin Baran 

 

 
 
Celem stowarzyszenia jest propagowanie siatkówki jako sportu masowego, a w szczególności 
- integracja środowiska siatkarskiego, popularyzacja gry w piłkę siatkową halową i plażową 
wśród młodzieży, aktywizacja byłych zawodników i sympatyków piłki siatkowej. 
Najważniejszym osiągnięciem jest awans drużyny seniorów do Plus Ligi. 
 

    

 

 

Treningi odbywają się według harmonogramu. 
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  Stowarzyszenie Sengam Sport 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000621923 

Adres  ul. Brata Alberta 11, Zawiercie 

Adres mailowy stowarzyszenie@sengam.pl 

Strona www www.sengam.pl/stowarzyszenie 

Nr telefonu 32 670 01 30 

Data rozpoczęcia działalności 2016 r. 

Imię i nazwisko prezesa Joanna Bednarczyk 

 
Działania klubu skierowane są głównie do mieszkańców Zawiercia oraz powiatu 
zawierciańskiego i mają za cel wspieranie ich w osiągnięciu wyższego poziomu sportowego  
w dwóch dyscyplinach: kolarstwie oraz futsalu. 
Do zadań Stowarzyszenia należy, m.in. prowadzenie drużyny futsalowej oraz klubu 
rowerowego, organizowanie i udział w imprezach sportowych krajowych i międzynarodowych, 
organizowanie wspólnych spotkań, szkoleń i turniejów oraz wyścigów. Stowarzyszenie stara 
się stworzyć młodzieży możliwość osiągania mistrzostwa sportowego oraz propaguje sport, 
aktywne formy spędzania wolnego czasu, a także zasady fair play wśród dzieci i młodzieży. 
Jest członkiem Śląskiego Związku Kolarskiego. 
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   Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Zawiercie 

Forma prawna Stowarzyszenie  

OPP Nie 

Nr w ewidencji nr 24 w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej 
przez Starostę Zawierciańskiego 

Adres ul. Piłsudskiego 65/30, Zawiercie  

Adres mailowy zawiercie@footballacademy.pl 

Strona www  

Nr telefonu 606 913 152 

Data rozpoczęcia działalności 2015 r. 

Imię i nazwisko prezesa Michał Niedzielski 

 

    
  

 
Chcemy dla naszych dzieci tego, o czym sami marzyliśmy - to hasło klubu. 
Angażuje się w wiele akcji charytatywnych i sam organizuje turnieje. Coroczną akcją jest 
„Krewki Piłkarz”. Klub jest także darczyńcą Szlachetnej Paczki. 
W szkółce każde dziecko ma szansę, by osiągnąć sukces. Wychowując i ucząc młodych 
zawodników gry w piłkę nożną, buduje w nich wytrwałość i poczucie odpowiedzialności. 
Treningi w Football Academy to świetna okazja, by zachęcić dzieci do aktywności fizycznej. 

Młodzi zawodnicy poznają w praktyce techniki piłkarskie oraz to, jak wygląda praca w grupie, 

która jest tak ważna na boisku. 

Szkolenia małych zawodników to nie tylko zaszczepianie w nich chęci do sportu, ale także 

inwestycja w ich wyobraźnię czy kreatywność na boisku i w codziennym życiu. 

Dzieci - poprzez kontakt z piłką nożną - uczą się odpowiednich postaw i dostrzegają, czym jest 

gra fair play, a co za tym idzie, jak można rozwiązywać pojawiające się problemy. 

Najważniejsze osiągnięcia klubu to udział w Finałach Mistrzostw Polski FA, powołanie 
zawodników do Kadry Polski FA. 
 

 

 

 

 

Zawodnicy trenują od poniedziałku do piątku. 
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  Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w ewidencji nr 23 w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej 
przez Starostę Zawierciańskiego 

Adres  ul. Jesienna 3, Zawiercie 

Adres mailowy akademiatenisa.uksjtz@gmail.com 

Strona www www.teniszawiercie.pl 

Nr telefonu 600 922 040, 883 000 870 

Data rozpoczęcia działalności 2013 r. 

Imię i nazwisko prezesa Marek Męcik 

 
Sport, turystyka i rekreacja to główny zakres działalności UKS. Klub prowadzi działalność 
sportowo - rekreacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy i powiatu 
zawierciańskiego. 
Prowadzi cykliczne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz organizuje bezpłatne turnieje dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych przy współpracy z OSiR i Gminą Zawiercie. Wspiera 
przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży z zakresu turystyki z wykorzystaniem aktywnych form 
spędzania wolnego czasu. Prowadzi również szkolenie zawodnicze, a najlepsi 
wychowankowie uczestniczą w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich. 
Główną misją stowarzyszenia jest promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez 
działania ukierunkowane na rozwój sprawności fizycznej oraz zwiększenie świadomości 
społecznej dotyczącej pozytywnego wpływu ruchu na organizm. 
Największe osiągnięcia to IX miejsce w półfinałach Ogólnopolskiej Talentiady, udział 
zawodniczek w Ogólnopolskich Turniejach Tenisowych, zwycięstwa w Wojewódzkich 
Turniejach Klasyfikacyjnych. 
 

     
 
 
 
 
 
 
Treningi prowadzone są regularnie od poniedziałku do piątku - sezon letni: korty przy 
OSiR I w Zawierciu i kort w Podlesicach; sezon zimowy: hala OSiR, ul. Moniuszki 10, 
hala w Kroczycach, ul. Sienkiewicza 7. 
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    Zawierciański Klub Ju Jitsu Musubi Ryu 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w ewidencji nr 4 w Ewidencji klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia prowadzonej przez Starostę Zawierciańskiego 

Adres  ul. Paderewskiego 30A/8, Zawiercie 

Adres mailowy musubiryu@op.pl 

Strona www www.jujitsu.prv.pl 

Nr telefonu 696 933 986 

Data rozpoczęcia działalności 2004 r. 

Imię i nazwisko prezesa Andrzej Jabłoński 

 
Główne cele działalności klubu to:  
- planowanie i organizowanie działalności sportowej członków klubu w oparciu o pomoc 
organizacyjną i materialną sympatyków klubu,  
- podnoszenie wyszkolenia i sprawności w aspekcie fizycznym i psychicznym,  
- angażowanie członków klubu do różnorodnych form rekreacji sportowej dostosowanych do 
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 
- wszechstronny rozwój fizyczny i propagowanie oraz promocja zdrowego trybu życia wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawiercie. 
Działalność klubu ukierunkowana jest na utrwalanie prawidłowych postaw oraz budowanie 
osobowości poprzez sport i rozwój fizyczny. 
Stowarzyszenie zajmuje się sportami walki. Uczestniczy w zawodach krajowych oraz 
międzynarodowych takich jak: Ju-Jitsu fighting, Ju-Jitsu Full Contact, BJJ, Submission 
Wrestling, Taekwondo, Judo. Zawodnicy klubu mają na swoim koncie ponad 200 medali.  
W klubie ćwiczą dzieci i młodzież od lat 6, jak również osoby dorosłe bez limitu wieku. Na 
treningach uczą się samoobrony i walki wręcz. Klub prowadzi kursy samoobrony, treningi 
indywidualne dla zainteresowanych oraz seminaria szkoleniowe. 
Młodzi adepci poprzez trening uczą się koncentracji i kontroli swojego ciała i umysłu. Ma to 
tym większe znaczenie, gdyż siedzenie w szkolnej ławce lub przed komputerem powoduje 
zwiotczenie mięśni, otyłość i zwyrodnienia kręgosłupa. Dzieci od lat 6 wykonują dużo ćwiczeń 
ogólnorozwojowych i siłowych w formie zabawy, dzięki czemu znacznie obniża się ryzyko 
wystąpienia wad postawy.  
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Nabór do sekcji trwa od września do czerwca.  
Do największych osiągnięć należą: Międzynarodowe turnieje judo w Sosnowcu – zdobycie 
srebrnych i brązowych medali, udział w I Siłowo-Sprawnościowych Mistrzostwach Zawiercia  
o Puchar Prezydenta Miasta (brązowy medal). Klub ma również na swoim koncie wydaną 
publikację pt. „Szkoła Walki”, która zawiera opis technik ze zdjęciami, opisane zawody, obozy 
i imprezy sportowe, metody treningowe dla początkujących oraz zaawansowanych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treningi odbwają się we wtorki, godz. 19.30 i piątki, godz. 19.00 w hali OSiR,  
ul. Moniuszki 10, treningi rowerowe na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, a biegowe 
w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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Zawierciańskie Towarzystwo Brydżowe 7 Trefl 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000313684 

Adres  ul. Szymańskiego 2, Zawiercie  

Adres mailowy kozikmarek@wp.pl 

Strona www  

Nr telefonu 602 862 007 

Data rozpoczęcia działalności 2008 r. 

Imię i nazwisko prezesa Krzysztof Chmiel 

 
Klub skupia brydżystów z miasta i okolic. Tradycja zorganizowanych rozgrywek brydżowych  
w Zawierciu sięga końca XX wieku. Podstawowym celem stowarzyszenia jest działalność 
służąca rozwojowi brydża sportowego poprzez organizację turniejów brydżowych  
i uczestnictwo członków w turniejach ogólnopolskich i zagranicznych. 
W sezonie 2017/18 członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w rozgrywkach ekstraklasy. 
Obecnie drużyna jest w III lidze. 
W 2019 r. Mariusz Gawłowski i Krzysztof Bereza zdobyli tytuł Mistrzów Polski Amatorów. 
Pozostali zawodnicy zajmują wysokie miejsca w turniejach krajowych.  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania odbywają się we wtorki, godz. 17.00 w Klubie NOVUM, przy  
ul. Szymańskiego 2. 
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Ochotnicza 

Straż Pożarna 

 

 



OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 
Ochotnicza Straż Pożarna i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują w oparciu  
o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. 
OSP jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. Do jej zadań 
należy w szczególności: 
- walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 
- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających 
na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, 
- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
- upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi 
i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. 
Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży 
pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania 
lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie 
pożarnicze. 
OSP może współdziałać z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie niezbędnym do realizacji 
ich zadań. Szczegółowe zadania i organizację OSP i ich związku określa statut. 
Na terenie Zawiercia funkcjonuje dziewięć jednostek OSP 
 

Lp. Ochotnicza Straż Pożarna 

1 OSP Blanowice 

2 OSP Bzów 

3 OSP Karlin 

4 OSP Kromołów 

5 OSP Łośnice 

6 OSP Marciszów 

7 OSP Pomrożyce  

8 OSP Skarżyce 

9 OSP Żerkowice 

 
 

Lp. Rok Kwota dofinansowania 

1 2016 506.453,72 

2 2017 666.092,10 

3 2018 890.270,45 

4 2019 924.240,42 

5 2020 1.001.622,58 
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Gmina Zawiercie otrzymała dofinansowanie w wysokości 145.539,90 zł z Funduszu 
Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz 100.000,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych (OSP Bzów 
i OSP Kromołów). 
 
W latach 2016 – 2020  
- sfinansowano m.in.: konserwację i naprawę sprzętu p.poż, prace remontowe w garażach  
i ich budowę, czyszczenie i konserwację sprzętu wodno-pianowego, legalizacje butli, 
pobieranie wody z hydrantów na cele p.poż., instalację generatora sygnałów dźwiękowych, 
montaż instalacji alarmowej w strażnicach, wykonanie bram garażowych w budynkach, 
termoizolację ściany frontowej budynku, wymianę instalacji antenowej, oświetleniowej, 
wymianę pieca centralnego ogrzewania, przeglądy instalacji gazowej i kominiarskie, badania 
techniczne i przeglądy pojazdów, opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami 
uprzywilejowanymi, opłaty za wydanie wtórników i tymczasowych dowodów rejestracyjnych, 
badania lekarskie, ubezpieczenia członków jednostek OSP, samochodów pożarniczych, 
mienia, udział strażaków w akcjach, ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach; 
zakupy: paliwa, części samochodowych, myjki ciśnieniowej, motopompy, syreny 
elektronicznej, generatora sygnałów dźwiękowych, węży i rękawic, zestawu pianowego, 
gaśnic, tlenu, przedłużaczy bębnowych, wentylatora oddymiającego, kosy spalinowej, kosiarki 
spalinowej, drabiny, odkurzacza, zestawu mocującego do masek, środków odtłuszczających i 
pianotwórczych, zestawów naprawczych Drager, torby medycznej, aparatów oddechowych z 
czujnikiem bezruchu, ubrań specjalnych, mundurów koszarowych, szaf strażackich, 
radiotelefonu, krzeseł, stołów, namiotów, oleju opałowego, energii elektrycznej, wyposażenia, 
materiałów do remontu oraz samochodu pożarniczego dla OSP w Blanowicach, lekkiego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Bzowie, lekkiego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla OSP w Kromołowie, fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego z napędem terenowym 4x4 dla OSP w Żerkowicach, samochodu dla OSP 
Marciszów; 
remonty: motopompy, w strażnicach, instalacji elektrycznej, garażu, balkonu. 
Jednostki doposażono w sprzęt p.poż. 
 
Fundusz sołecki 
 

Lp. Rok Kwota dofinansowania 

1 2016 65.243,79 

2 2017 66.920,93 

3 2018 84.268,01 

4 2019 85.491,76 

5 2020 94.053,21 
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Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie - Blanowice 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000326381 

Adres  ul. Olendry 10, Zawiercie 

Adres mailowy wlodekem4@interia.pl 

Strona www  

Nr telefonu 506 484 438 

Data rozpoczęcia działalności 1921 r. 

Imię i nazwisko prezesa Włodzimierz Maciążek 

Obszar działania: pomoc społeczna 

 
OSP Zawiercie - Blanowice liczy: 29 członków, w tym 13 biorących bezpośredni udział  
w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Jednostka na 
wyposażeniu posiada dwa samochody ratowniczo – gaśnicze - Jelcz o pojemności zbiornika 
wody 6000 l, Star o pojemności zbiornika wody 2500 l oraz samochód operacyjny Land Rover. 
W akcjach ratowniczo – gaśniczych jednostka korzysta, m.in. z takiego sprzętu jak: 
motopompa pływająca, motopompa szlamowa, pilarka spalinowa do drzewa, defibrylator AED, 
torba medyczna PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną. 
Jednostka bierze udział w akcjach – gaszenia pożarów, wzywana była do alarmu bombowego, 

usuwania skutków wichury oraz brała udział w Finale WOŚP, a także wyjeżdżała do akcji 

związanych z pandemią koronawirusa. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Bzów 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr KRS  0000334119 

Adres ul. Poległych 27, Zawiercie 

Adres mailowy ospbzow@wp.pl 

Strona www www.facebook.com/ospbzow  

Nr telefonu 504 191 444 

Data rozpoczęcia działalności 1925 r. 

Imię i nazwisko prezesa Marcin Skałka 

Obszary działania: pomoc społeczna, kulturalna, sportowa, ekologia  

 

   

Jednostka OSP Zawiercie - Bzów liczby 44 członków (8 kobiet), a Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza - 13 członków. 
Na wyposażeniu jednostki znajdują się 3 samochody ratowniczo - gaśnicze Land Rover SLOp, 
Opel Movano GLBM, Star 244 GBA. 
Od kilku lat w jednostce działa sekcja ratowniczo - poszukiwawcza. OSP jest jednostką, która 
bierze udział w neutralizacji barszczu Sosnkowskiego na terenie gminy Zawiercie. 
Bardzo prężnie działa w zakresie krzewienia kultury i sportu, organizując zawody sportowe  
w tenisie stołowym, zawody szachowe, spartakiady sportowo - pożarnicze, a także festyny. 
W budynku remizy działa Społeczny Dom Kultury i Rekreacji, gdzie mieszkańcy mogą spędzić 
czas, grając w szachy, bilard, piłkarzyki, karty. 
W planach jednostki na najbliższe lata jest pozyskanie nowego średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu do poszukiwań osób zaginionych. 
Młodzi członkowie MDP odnoszą zwycięstwa w spartakiadach sportowo - pożarniczych oraz 
zawodach pożarniczych. W ostatnich latach seniorska drużyny OSP Zawiercie - Bzów plasuje 
się w pierwszej czwórce organizowanych zawodów pożarniczych. 
Pozyskano nowy samochód ratowniczo - gaśniczy GLBM przy wsparciu Gminy Zawiercie, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
 

 

 

 

 

 

Spotkania ochotników odbywają się raz w miesiącu, a treningi latem oraz podczas 
ćwiczeń gminnych. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Kromołów 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr w KRS 0000322726 

Adres ul. Filaretów 1, Zawiercie 

Adres mailowy osp.kromolow@onet.pl 

Strona www www.ospkromolow.bnx.pl 

Nr telefonu 608 553 340 

Data rozpoczęcia działalności 1909 r. 

Imię i nazwisko prezesa Andrzej Domagała 

Obszar działania: ochrona przeciwpożarowa 

 
Datę, od kiedy działa Ochotnicza Straż Pożarna w Kromołowie trudno jest ustalić, bowiem 
pierwszy protokół pisany w języku rosyjskim zapisano pod datą 9 listopada 1909 r., po 
pierwszej zbiórce i zebraniu straży z mieszkańcami. Jak wynika z protokołu, nosiła ona nazwę 
„Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Kromołowie’’. Działa już legalnie, gdyż: Karol 
Jończyk i Teofil Czernek przywieźli Ukaz Carski z Piotrkowa Trybunalskiego podpisany przez 
Cara Mikołaja II zezwalający na zorganizowanie straży w Kromołowie 
W 1926 r. gmina przydzieliła plac pod budowę Domu Ludowego z Remizą. Budowę rozpoczęto 
1 maja 1927 r. i trwała prawdopodobnie do 31 września 1931 r. W 1930 r. powołano sekcję 
artystyczną, która wyjeżdżała z występami do Pilicy, Łaz, Ogrodzieńca, Kroczyc i innych 
okolicznych miejscowości.  
Po II wojnie światowej pierwszy Zarząd przystąpił do wykończenia Domu Ludowego,  
a w maju 1946 r. społeczeństwo Kromołowa przekazało ufundowany sztandar dla OSP  
w Kromołowie. 
 

   
 
W 1976 r. OSP wpisano do „ZŁOTEJ KSIĘGI” Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. W 1979 
r., podczas obchodów 70-lecia istnienia, jednostka otrzymała od społeczeństwa sztandar, 
który jest odznaczony „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
W 1984 r. jednostka obchodziła 75-lecie swego istnienia i z tej okazji sztandar został 
udekorowany „Złotą Odznaką Zasłużonych dla Województwa Katowickiego”. Podczas tych 
obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową, stojącą obok Remizo-Świetlicy. 
W 1992 r. OSP wzięła udział w akcji gaśniczej największego pożaru - lasu w Kuźni 
Raciborskiej, a w 2008 r. w akcji gaśniczej w Porębie - pożar hali, w której składowane było 
ok. 150 ton parafiny.  
W 2009 r. jednostka  obchodziła  jubileusz 100-lecia działalności. 
W 2010 r. przekazano na potrzeby jednostki samochód Jelcz 315-JZS typu GCBA 6/32,  
a w 2018 r. pozyskała lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Opel, który został wyposażony 
w sprzęt ratownictwa technicznego do działań podczas wypadków komunikacyjnych.  
 
Zbiórki odbywają się w remizie w co drugą sobotę miesiąca. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Łośnice 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr KRS  0000316127 

Adres ul. Kolorowa 41, Zawiercie – Łośnice 

Adres mailowy  

Strona www  

Nr telefonu  

Data rozpoczęcia działalności 1923 r. 

Imię i nazwisko prezesa Janusz Musiałek 

Obszary działania: pomoc społeczna, kultura, sport 

 
W OSP w Zawierciu - Łośnicach skupia się życie całej dzielnicy. W siedzibie jednostki 
spotykają się nie tylko dorośli, ale i młodzi ludzie. Spotkania mają charakter szkoleniowy, 
towarzyski, kulturalno - oświatowy, wymiany poglądów itp.  
Obecnie jednostka posiada samochód marki Ford Transit oraz wszelki sprzęt potrzebny  do 
działań ratowniczo - gaśniczych. Bierze udział w gaszeniu pożarów i w różnych akcjach 
ratowniczych. Strażacy współpracują z młodzieżą, biorącą udział w spartakiadach 
młodzieżowych, wycieczkach, szkoleniach i ćwiczeniach, podczas których poznaje na czym 
polega działalność OSP. Druhowie uczestniczą w zawodach sportowo - pożarniczych, gdzie 
wykazują się dużym zaangażowaniem i aktywnością, zdobywając dyplomy i wyróżnienia. 
Uczestnicząc w kursach organizowanych przez PSP, nieustannie podnoszą swoje 
umiejętności. Przez swoje działanie cieszą się sympatią w swoim środowisku. 
 

 
 

 
 
 
Spotkania z ochotnikami odbywają się w remizie OSP w Łośnicach. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Marciszów 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Tak 

Nr w KRS 0000277095 

Adres  ul. Mrzygłodzka 135, Zawiercie 

Adres mailowy ospmarciszow1@o2.pl 

Strona www  

Nr telefonu 793 481 295 

Data rozpoczęcia działalności 1926 r. 

Imię i nazwisko prezesa Damian Gawron 

Obszary działania: ochrona mienia i zdrowia w sytuacji zagrożenia, działalność kulturalna 

 

   
 
Jednostka pomaga wszystkim tym, którzy są w potrzebie. Reaguje na wszelkiego rodzaju 
zagrożenia występujące na terenie Gminy i Powiatu. Bierze udział w akcjach ratowniczo - 
gaśniczych, usuwaniu klęsk żywiołowych. Integruje lokalną społeczność, prowadzi regularne 
pogadanki o tematyce pożarowej dla dzieci i młodzieży. Angażuje się we wszelkiego rodzaju 
akcje charytatywne. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach kościelnych i państwowych. 
Jednostka od samego początku działalności wyróżniała się bardzo dużą dyscyplina wśród 
druhów, aktywnością i profesjonalizmem. Wszystkie te cechy pozostały do dnia dzisiejszego. 
Obecnie jest jedną z najprężniej działających jednostek na terenie powiatu oraz województwa. 
Średnia liczba rocznych interwencji wynosi około 230.  
Jednostka zrzesza 50 członków czynnych, młodzieżową drużynę pożarniczą oraz kobiecą 
drużynę. Druhowie oprócz swoich zadań statutowych bardzo aktywnie uczestniczą w 
uroczystościach kościelnych, państwowych akcjach charytatywnych. Druhowie w swojej 
dzielnicy organizują pikniki, które mają na celu integrację lokalnej społeczności.  
Z inicjatywy druhów przy jednostce powstała grupa ratownictwa wodnego. Każdego roku  
drużyny biorą udział w zawodach sportowo – pożarniczych. 
W 2017 r. zajęli pierwsze miejsce w zawodach na szczeblu gminnym, w 2018 – szóste miejsce 
w zawodach na szczeblu wojewódzkim. 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania drużyn oraz członków odbywają się cyklicznie każdego miesiąca  
w Strażnicy OSP. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Pomrożyce 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr KRS  0000332618 

Adres ul. Pomrożycka 72, Zawiercie 

Adres mailowy jan.oruba@vp.pl 

Strona www  

Nr telefonu 798 196 397 

Data rozpoczęcia działalności 1928 r. 

Imię i nazwisko prezesa Andrzej Ibek 

Obszary działania: działalność ratownicza, wspieranie działań na rzecz kultury lokalnej, udział  
w życiu religijnym parafii 

 
Jednostka OSP Zawiercie – Pomrożyce liczy dwudziestu ośmiu czynnych strażaków, czterech 
honorowych i jednego wspierającego. Posiada Młodzieżową Drużynę  Pożarniczą - skład 
mieszany (6 osób). Oprócz działalności ratowniczej, bierze udział w działalności kulturalnej w 
rejonie sołectwa i Gminy Zawiercie. Posiada samochód ratowniczo - gaśniczy średni marki 
Magirus oraz samochód osobowy (służbowy) marki Aro. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Skarżyce 
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr KRS  0000316318 

Adres ul. Skarżycka 4, Zawiercie 

Adres mailowy jurekskalna@o2.pl 

Strona www  

Nr telefonu 660 197 931 

Data rozpoczęcia działalności 1925 r. 

Imię i nazwisko prezesa Eugeniusz Orman 

Obszary działania: działalność ratownicza, wspieranie działań na rzecz kultury lokalnej, udział  
w życiu religijnym parafii 

 

 

Jednostka OSP Zawiercie - Skarżyce liczy dziewiętnastu czynnych strażaków, jednego 
honorowego oraz jednego wspierającego. Posiada Młodzieżową Drużynę Pożarniczą - skład 
mieszany (7 osób). Oprócz działalności ratowniczej, OSP bierze udział w działalności 
kulturalnej w rejonie sołectwa i Gminy Zawiercie. Druhowie prowadzą takie działania jak: 
organizacja Powiatowych Pielgrzymek Strażaków OSP, Święto Polskiego Chochoła.  
Od 1980 r. jednostka posiada Sztandar, a od 2012 r. w remizie działa Izba Tradycji OSP. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Żerkowice  
 

Forma prawna Stowarzyszenie 

OPP Nie 

Nr KRS  0000277603 

Adres ul. Fredry 1, Zawiercie 

Adres mailowy ospzerkowice2016@wp.pl 

Strona www www.facebook.com/OSP-KSRG-%C5%BBerkowice-
1114663511933339 
Instagram: https://www.instagram.com/ospksrg_zerkowice/?hl=pl 

Nr telefonu 505 801 297 

Data rozpoczęcia działalności 1956 r. 

Imię i nazwisko prezesa Kamil Kowalczyk 

Obszary działania: ochrona mienia i zdrowia w sytuacji zagrożenia 

 
Jednostka OSP Zawiercie – Żerkowice działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego. Zalicza rocznie kilkadziesiąt wyjazdów na akcje ratowniczo - gaśnicze, głównie 
są to wypadki drogowe, miejscowe zagrożenia, neutralizacje barszczu Sosnowskiego oraz  
w 2020 r. działania związane z pandemią Covid19. Jednostka brała udział w akcji ratowniczej 
po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, w gaszeniu pożaru hal magazynowych 
„Przyjaźń”, pożarów lasów w Ogrodzieńcu – Krępie oraz Janowie, a także  
w największym pożarze w powojennej Polsce - pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. 
W 2019 r. podczas skażenia wody na terenie miasta przez trzy dni pracowały trzy zastępy  
z jednostki OSP Żerkowice. 
W ostatnich latach jednostka wywalczyła dwukrotnie trzecie miejsce na zawodach sportowo -
pożarniczych, drugie - na turnieju piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta. Druhowie wysoko 
uplasowali się również w turnieju tenisa stołowego. W 2019 r. jednostka pozyskała pierwszy w 
historii fabrycznie nowy wóz ratowniczo - gaśniczy o wartości ok. 800 tysięcy złotych. Obecnie 
posiada trzy wozy (średni z funkcją ratownictwa technicznego, lekki oraz operacyjny). 
Kadra jednostki stale się poszerza. Każdego roku nowi druhowie kończą szkolenia i wstępują 
w szeregi załogi ratowniczej, uzyskując tytuł strażaka - ratownika. Wiedza i umiejętności 
druhów są stale doskonalone podczas wewnętrznych ćwiczeń. W 2019 r. powstała dziewczęca 
młodzieżowa drużyna pożarnicza, która regularnie odbywa zbiórki szkoleniowe połączone z 
zajęciami sportowymi. 
Jednostka chętnie angażuje się w działania charytatywne, prelekcje i pokazy w szkołach, 
organizuje pikniki z okazji dnia dziecka, pokazy ratownicze oraz dni otwarte strażnicy. 
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Współpraca Gminy Zawiercie 

z organizacjami pozarządowymi  

w latach 2016 – 2020 
 

 

                         

 

 



Obszary i priorytetowe zakresy współpracy 
Gmina Zawiercie ogłaszała otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 
w następujących obszarach: 
1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
2. wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych, 
3. turystyka (wypoczynek dzieci i młodzieży), 
4. gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
5. rozwój sportu, 
6. rozwiązywanie problemów alkoholowych (do 2018 r., od 2019 r. w ramach konkursu  
pkt. 2) 
 

Środki finansowe z budżetu miasta przeznaczone na wspieranie działalności 
organizacji pozarządowych w latach 2016 – 2020 

 

Lp. Nazwa konkursu Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1 Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

120.000,00 140.000,00 160.000,00 160.000,00 190.000,00 

2 Wspieranie 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych 

80.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 

3 Turystyka 80.000,00 80.000,00 95.000,00 95.000,00 65.000,00 

4 Gospodarka 
komunalna  
i ochrona 
środowiska 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

5 Rozwój sportu 520.000,00 600.000,00 900.000,00 900.000,00 1 200.000,00 

6 Rozwiązywanie 
problemów 
alkoholowych 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 - - 

Razem 865.000,00 985.000,00 1 340.000,00 1 315.000,00 1 595.000,00 
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Lp. Wskaźnik 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Liczba ogłoszonych 
otwartych konkursów 
ofert  

 
6 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5 

2 Liczba ofert złożonych 
w otwartych 
konkursach ofert,  
w tym ilość organizacji, 
z którymi zawarto 
umowy 

56 
 
 

38 

56 
 
 

37 

48 
 
 

40 

51 
 
 

29 

34 
 
 

29 

3 Liczba zawartych 
umów na realizację 
zadania publicznego,  
w tym ilość organizacji, 
z którymi zawarto 
umowy 

38 
 
 

30 

37 
 
 

31 

40 
 
 

32 

29 
 
 

26 

29 
 
 

21 

4 Liczba umów 
zawartych w trybie art. 
19a ustawy, w tym 
liczba organizacji,  
z którymi zawarto 
umowy 

22 
 
 

19 

25 
 
 

15 

23 
 
 

16 

44 
 
 

24 

16 
 
 

13 

5 Liczba umów, które nie 
zostały zrealizowane 
lub zostały rozwiązane 
z przyczyn zależnych 
od organizacji 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

6 Wysokość kwot 
udzielonych dotacji  
w poszczególnych 
obszarach – ogółem 

 
768.332,00 

 
938.720,00 

 
1 204.520,00 

 
1 034.110,00 

 
1 466.495,00 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 
88.997,00 

 
140.980,00 

 
92.390,00 

 
27.000,00 

 
103.540,00 

Wspieranie seniorów  
i osób 
niepełnosprawnych 

 
72.948,00 

 
70.610,00 

 
87.630,00 

 
74.000,00 

 
73.455,00 

Turystyka 67.827,00 72.000,00 74.700,00 59.700,00 75.500,00 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

 
27.560,00 

 
33.700,00 

 
24.800,00 

 
29.410,00 

37.000,00 

Rozwój sportu 486.000,00 600.000,00 900.000,00 844.000,00 1 177.000,00 

Rozwiązywanie 
problemów 
alkoholowych 

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 
- 

 
- 

7 Wysokość kwot 
udzielonych w ramach 
małych grantów 

 
66.040,00 

 
96.650,00 

 
124.300,00 

 
177.907,00 

 
110.400,00 

8 Liczba ofert wspólnych 
złożonych przez 
organizacje 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

9 Liczba projektów aktów 
prawa miejscowego 
stanowionych przez 
Radę, konsultowanych 
przez organizacje 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 
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ROK 2016 

Dotacje przyznane dla organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert oraz 

w trybie tzw. małych grantów na realizacją zadań publicznych Gminy Zawiercie 

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja Pomocy dla Szpitala  
w Zawierciu „Auxilium” im. dr.  
H. Wnuka 

XXIV Koncert Wiesław Ochman i Jego 
Goście 

24.000,00 

2 Fundacja „Podziel się z innymi” 
im. H. Rudzkiej  

XVII Integracyjne Spotkania Artystyczne 
Niepełnosprawnych ISAN 2016 pt. 
Jurajski piknik talentów 

35.000,00 

3 Pro Musica Profesjonalna kultura – trening czyni 
mistrza 

19.997,00 

4 Pro Musica Tajemnice przeszłości w ramach 
Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji 

4.800,00 

5 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Piknik lata 50 – te i 60 – te 5.200,00 

Razem 88.997,00 

 

2.  Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja „Podziel się z innymi” 
im. H. Rudzkiej 

Dodajmy sobie życia do lat – w ramach 
akcji Aktywny Senior 

4.368,00 

2 Fundacja Pomocy Ubogim św. 
Rity z Cascia 

Wyjazdy Klubu Aktywnego Człowieka 4.100,00 

3 Fundusz Inicjatyw Lokalnych Wakacyjna Akademia Zdrowia 1.400,00 

4 Stowarzyszenie „Daj szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza 
„Wypoczywaj aktywnie” 

12.000,00 

5 Stowarzyszenie „Daj szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Jesień w Wiśle – wypoczywaj aktywnie 23.000,00 

6 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Jedziemy po zdrowie, bo ono jest 
najważniejsze 

5.600,00 

7 Polski Związek Niewidomych Integracja społeczna osób z dysfunkcją 
wzroku 

6.500,00 

8 Stowarzyszenie Amazonek  
i Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

Aktywizacja i integracja osób 
niepełnosprawnych poprzez ruch  
i wypoczynek 

10.500,00 

9 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Prosty lek to RPZ: R – ruch,  
P – profilaktyka, Z - zdrowie 

5.480,00 

Razem 72.948,00 
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3. Turystyka  

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja „Podziel się z innymi” 
im. H. Rudzkiej 

Poznajmy Warszawę 11.543,00 

2 Fundacja Praca i Kariera Kraków miasto z historią 3.000,00 

3 Jurajska Organizacja 
Turystyczna 

Bieg po serce jurajskiego zbója 7.296,00 

4 Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze 

43 Rajd „Przebiśniegom na spotkanie” 1.400,00 

5 Stowarzyszenie Grupa Jura PL Dzieci na szlaku krajoznawczym 7.000,00 

6 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis Zawiercie 

Poznawanie walorów Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej przez dzieci z Gminy 
Zawiercie podczas aktywnego wypoczynku 
na jej terenie 

7.600,00 

7 Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 
Zawierciańskiej 

Organizacja obozu harcerskiego i kolonii 
zuchowej p.h. „Zuchy w krainie bajek. 
Przygoda Jumanji” 

29.988,00 

Razem 67.827,00 

 

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja Centrum Inicjatyw 
Lokalnych 

Ekologia w oczach dziecka 2.000,00 

2 Fundacja Ostoja dla zwierząt Wypełnianie zadań statutowych fundacji 
polegających m.in. na szeroko pojętej 
ekologii oraz ochronie praw  
i humanitarnego traktowania zwierząt, 
działalności edukacyjnej w zakresie 
ochrony i pomocy bezdomnym 
zwierzętom, stworzeniu gospodarstwa 
/przytuliska spokojnej starości dla zwierząt 
seniorów i onkologicznych   

3.000,00 

3 Śląski Związek Pszczelarzy  
w Katowicach Koło Pszczelarzy 
w Zawierciu 

Szerzenie nowoczesnej wiedzy 
pszczelarskiej poprzez organizowanie 
działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla 
dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy 
Zawiercie 

11.000,00 

4 Śląski Związek Pszczelarzy  
w Katowicach Koło Pszczelarzy 
w Zawierciu 

Ochrona populacji pszczoły miodnej na 
terenie Gminy Zawiercie w dobie 
masowego zamierania pszczół 

2.200,00  

5 Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział 
Zawiercie 

Zakup usług weterynaryjnych i karmy 9.360,00 

Razem 
 

27.560,00 
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5. Rozwój sportu 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Jurajska Szkółka 
Piłkarska Warta 
Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia, rozgrywek ligowych 
juniorów, seniorów i kobiet oraz organizacja 
imprez sportowych w piłce nożnej 

11.000,00 

2 Klub Piłkarski Warta 
Zawiercie 

Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Gminie 
Zawiercie 

120.000,00 

3 Klub Sportowy Orient Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w zakresie taekwondo i kick-boxingu 

6.000,00 

4 Klub Sportowy Victoria Program szkoleniowy rozwijający 
zainteresowania mieszkańców Zawiercie  
w lekkoatletyce i pływaniu. Ze szczególnym 
uwzględnieniem osiągnięcia wysokich wyników 
sportowych oraz reprezentowania miasta na 
sportowej arenie ogólnopolskiej 

8.000,00 

5 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 
 

Szkolenie oraz udział zespołu ligowego  
w turniejach, zawodach oraz rozgrywkach 
pierwszej ligi piłki ręcznej w Polsce (około 20 
zawodników). Szkolenie oraz udział zespołów 
młodzieżowych zrzeszonych w klubie KS Viret 
CMC Zawiercie w rozgrywkach wojewódzkich  
i ogólnopolskich (6 zespołów, około 120 
zawodników). Podnoszenie sprawności fizycznej 
wśród młodzieży oraz kształtowanie jej 
osobowości poprzez stałe ćwiczenia i trening 
sportowy. Szkolenie oraz udział w turniejach, 
zawodach oraz rozgrywkach I Ligi tenisa 
stołowego. Udział w rozgrywkach indywidualnych 
prowadzonych przez PZTS oraz Śl. ZTS w kat. 
młodzik, kadet, junior 

140.000,00 

6 Ludowy Klub Sportowy 
„Źródło” Kromołów 

Organizacja uprawiania sportu 30.000,00 

7 Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Dwójka” 
Zawiercie 

Szkolenie, rozgrywki, obozy sportowe  
i zgrupowania młodzieży 

32.000,00 

8 Stowarzyszenie Grupa 
Jura PL 

Biegaj z Grupą Jura PL  Zawiercie 7.000,00 

9 Stowarzyszenie Klub 
Siatkarski Warta 
Zawiercie 

Wypełnienie zadań statutowych Stowarzyszenia, 
przez upowszechnienie, popularyzację i rozwój 
kultury fizycznej,  
a w szczególności - przeprowadzenie rozgrywek 
piłki siatkowej mężczyzn, w ramach pierwszej ligi 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

123.000,00 

10 Uczniowski Klub 
Sportowy Jura Tenis 
Zawiercie 

Organizacja uprawiania sportu – podniesienie 
poziomu jakości treningów uczestników zadania 
publicznego 

7.000,00 

11 Zawierciański Klub  
Ju-Jitsu Musubi Ryu 

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych 
członków klubu. Przygotowanie do udziału  
w zawodach sportowych. Podnoszenie 
umiejętności psychofizycznej dzieci i młodzieży 

2.000,00 

Razem 
 

486.000,00 
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6.  Rozwiązywanie problemów alkoholowych 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Zawierciańskie 
Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe 
„Przystań” 

Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
integracja społeczna osób uzależnionych od 
alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi 
poprzez zwiększenie dostępności do różnych form 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu po zakończeniu 
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego oraz członków ich rodzin 

25.000,00 

Razem 
 

25.000,00 

 
7. Małe granty 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 Fundacja z Pomysłem Świąteczne warsztaty artystyczno – 
integracyjne w Pałacyku Szymańskiego  

950,00 

2 Jurajski Szwadron Kawalerii im. 
Króla Jana III Sobieskiego 

Kultywowanie wartości patriotycznych 5.000,00 

3 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Szkolenie wolontariuszy Światowych 
Dni Młodzieży miasta Zawiercie 

3.000,00 

4 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Wieczornica o Niepodległości Polski  2.500,00 

5 Parafia Katolicka Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa 

Spotkania z folklorem ziem górskich  
i sandomierskie reminiscencje na tle 
dziejów Polski  

3.750,00 

6 Polski Komitet Pomocy Społecznej  Wieczerza Wigilijna 6.000,00 

7 Pro Musica Organizacja koncertu oraz wsparcie 
przygotowania pikniku organizacji 
pozarządowych w Zawierciu 

6.000,00 

8 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni 
i Tańca Zawiercie 

I Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne 

5.000,00 

9 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku                       

Twarzą w twarz Polacy 3.000,00 

 Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 

10 Stowarzyszenie Szansa Jurajski ArteFAKT - Klub Aktywnej 
Integracji 

3.500,00 

11 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym oraz Ich 
Rodzinom „Z dobrego serca” 

Integrujemy, rehabilitujemy  
i poznajemy 

3.440,00 

Turystyka 

12 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Rekolekcje wędrowne w Tatrach 4.000,00 

13 Parafia Katolicka Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa 

Jurajsko – góralskie spotkanie przy 
ognisku 

2.000,00 

14 Stowarzyszenie Rozwój, Integracja, 
Bezpieczeństwo 

Mikołajkowe pływanie 2.000,00 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

15 Fundacja Ostoja dla zwierząt Wigilia dla zwierząt 2.000,00 

16 Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego 

Sprzątaj lokalnie, myśl globalnie  2.000,00 

Rozwój sportu 

17 Klub Piłkarski Warta Zawiercie Organizacja meczu towarzyskiego piłki 
nożnej dla grupy młodzieżowej 

2.000,00 

18 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 

Udział w półfinałach Mistrzostw Polski 
Dziewcząt w Gdańsku w kategorii 
młodziczka w dniach 23 - 24.04.2016 r. 

2.000,00 

19 Stowarzyszenie Klub Siatkarski 
Warta Zawiercie  

Organizacja meczu pokazowego 
siatkówki mężczyzn 

2.000,00 

20 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis Zawiercie  

Ogólnopolskie półfinały Talentiada 
2016 

2.000,00 

21 Zawierciańskie Towarzystwo 
Brydżowe 7 Trefl 

Kreowanie pozytywnego wizerunku 
Gminy Zawiercie poprzez 
współzawodnictwo w brydżu 
sportowym w II i III lidze 

1.950,00 

Razem 64.090,00 
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ROK 2017 
 
Dotacje przyznane dla organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert oraz  
w trybie tzw. małych grantów na realizacją zadań publicznych Gminy Zawiercie 
 
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Centrum Rozwoju Lokalnego Kulturalne Zawiercie 20.000,00 

2 Fundacja „Podziel się z innymi” 
im. H. Rudzkiej  

XVIII Integracyjne Spotkania Artystyczne 
Niepełnosprawnych ISAN 2017 pt.  
W pełnej gotowości do pełnoletności 

30.000,00 

3 Fundacja „Żyć na nowo” Literatura jako szansa na normalne życie 4.000,00 

4 Jurajska Organizacja 
Turystyczna 

Święto Polskiego Chochoła 17.000,00 

5 Pro Musica Zawierciańska Scena Muzyczna 20.000,00 

Razem 
 

91.000,00 

 
2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego II 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Stowarzyszenie Śląskie Ognisko 
Muzyczne 

Instrument muzyczny jako forma edukacji 
artystycznej dzieci i młodzieży 

49.980,00 

Razem 
 

49.980,00 

 
3.  Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja „Podziel się z innymi” 
im. H. Rudzkiej 

Wspieranie działań prowadzonych na 
rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych 
„Górska wędrówka szlakiem papieskim”  

3.570,00 

2 Fundacja Pomocy Ubogim św. 
Rity z Cascia 

Aktywny Senior – Klub Aktywnego 
Człowieka 

2.920,00 

3 Stowarzyszenie „Daj szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Wypoczywaj aktywnie 16.000,00 

4 Stowarzyszenie Szansa Aktywny Senior – edukacja prozdrowotna 
– integracja interdyscyplinarna 

15.000,00 

5 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Witamy lato 2017 aktywnych seniorów  
i osób niepełnosprawnych 

1.400,00 

6 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Wieczerza Wigilijna 6.000,00 

7 Stowarzyszenie Amazonek  
i Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

Twoje zdrowie w Twoich rękach 16.000,00 

8 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Rekreacja wzrostem jakości życia 
seniorów 

9.720,00 

Razem 
 

70.610,00 
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4. Turystyka  
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Jurajska Organizacja Turystyczna Bieg po serce Jurajskiego Zbója  7.000,00 

2 Stowarzyszenie „Daj szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Relaks i zabawa 20.000,00 

3 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis 

Wyjazd turystyczno - rowerowy 15.000,00 

4 Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 
Zawierciańskiej 

Organizacja obozu i kolonii zuchowej 
pod hasłem Szare Szeregi, Mitolandia 

30.000,00 

Razem 72.000,00 

 
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Centrum Rozwoju Lokalnego Książeczka dla małych i dużych ekologów  7.600,00 

2 Stowarzyszenie Fundusz 
Inicjatyw Lokalnych 

Ekologia w oczach dziecka II 2.500,00 

3 Śląski Związek Pszczelarzy  
w Katowicach Koło Pszczelarzy 
Zawiercie 

Ochrona populacji pszczoły miodnej na 
terenie Gminy Zawiercie 

11.000,00 

4 Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział  
w Zawierciu 

Zakup usług weterynaryjnych i karmy 12.600,00 

Razem 33.700,00 

 
6. Rozwój sportu 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Jurajska Szkółka Piłkarska 
Warta Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia, rozgrywek, organizacja 
imprez sportowych w piłce nożnej 

7.000,00 

2 Kick-Boxing Małpka 
Zawiercie 

Przygotowanie i udział zawodników w zawodach 
sportowych w mieszanych sztukach walki rangi 
krajowej i międzynarodowej 

2.000,00 

3 Klub Piłkarski Warta 
Zawiercie 

Organizacja uprawiania sportu przez kluby 
sportowe działające w formie stowarzyszenia 

175.000,00 

4 Klub Sportowy Orient Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  
w zakresie taekwondo i kick boxingu 

6.000,00 

5 Klub Sportowy Victoria 
 

Kontynuacja programu szkoleniowego 
rozwijającego zainteresowania mieszkańców 
Zawiercia w lekkoatletyce i pływaniu 

5.000,00 

6 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia, udział w rozgrywkach 
ligowych, udział w turniejach 

150.000,00 

7 Ludowy Klub Sportowy 
„Źródło” Kromołów 

Organizacja uprawiania sportu 2017 r.  40.000,00 

8 Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Dwójka” 
Zawiercie 

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta 
Zawiercia w sekcji siatkarskiej 

42.000,00 

9 Stowarzyszenie Grupa 
Jura PL                  

Aktywni Zawiercianie  3.500,00 
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10 Stowarzyszenie Klub 
Siatkarski Warta 
Zawiercie 
 

Siatkarze dla Zawiercia Drużyna Aluron Virtu 
Warta Zawiercie w I Lidze Mężczyzn Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej lub Plus Lidze oraz 
Pucharze Polski w siatkówce mężczyzn 

155.000,00 

11 Stowarzyszenie Sengam 
Sport 
 

Poprawa warunków uprawiania kolarstwa 
szosowego i górskiego na terenie Gminy 
Zawiercie 

1.500,00 

12 Uczniowski Klub 
Sportowy Football 
Academy Zawiercie 

Profesjonalne oraz rekreacyjne szkolenie dzieci 
w wieku 4 - 12 lat w piłce nożnej 

5.000,00 

13 Uczniowski Klub 
Sportowy Jura Tenis 
Zawiercie 

Szkolenie sportowe i organizacja turniejów 
tenisowych. Wypełnianie celów statutowych 
przez popularyzację i rozwój kultury fizycznej 

6.000,00 

14 Zawierciańskie 
Towarzystwo Brydżowe  
7 TREFL 

Organizacja uprawiania sportu w 2017 r. 
Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy 
Zawiercie poprzez współzawodnictwo  
w brydżu sportowym w ramach II ligi 

2.000,00 

Razem 600.000,00 

 
7.  Rozwiązywanie problemów alkoholowych 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Zawierciańskie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Przystań”  

Siła trzeźwości 25.000,00 

Razem 25.000,00 

 
8. Małe granty 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 Fundacja Centrum Inicjatyw 
Lokalnych 

Kalendarz Dawne Zawiercie – tradycje 
handlu 

4.500,00 

2 Fundacja Kultjura Kultjuralny Dzień Dziecka 4.000,00 

3 Fundacja z Pomysłem Wiosenne warsztaty artystyczno – 
integracyjne w Pałacyku Szymańskiego 

1.050,00 

4 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Nasze miasto Zawiercie w oczach 
młodego człowieka – film promujący 
miasto Zawiercie 

4.000,00 
 

5 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Młodzi zdolni 3.000,00 

6 Ochotnicza Straż Pożarna 
Zawiercie - Marciszów           

Festyn rodzinny 5.000,00 

7 Parafia Katolicka Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa 

Aktywne poznawanie kultury i historii 2.950,00 

8 Pro Musica Współorganizacja pikniku  
z organizacjami pozarządowymi 

5.600,00 

9 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Profesjonalny uniwersytet – lek na wiek  7.000,00 

10 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Piknik ART na trawniku kultury 6.300,00 

11 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku                       

10 lat x 10 imprez 4.050,00 
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 Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 

12 Fundacja Podziel się z innymi im.  
H. Rudzkiej 

Kulturalny Przegląd Świetlic 
Środowiskowych 

4.000,00 

13 Fundacja Podziel się z innymi im.  
H. Rudzkiej 

Dni Seniora w Sandomierzu 4.000,00 

14 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów        

Spotkanie integracyjne kiełbaski 4.000,00 

15 Polski Związek Niewidomych  Uroki gór – Zakopane 2017 4.500,00 

16 Stowarzyszenie Amazonek i Osób  
z Problemami Onkologicznymi 

Wieczerza Wigilijna 3.000,00 

17 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom 
„Z dobrego serca” 

Aktywizacja i integracja osób 
niepełnosprawnych 

8.000,00 

18 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom 
„Z dobrego serca” 

Aktywne formy poznawania kultury  
i historii 

3.000,00 

19 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Senior sprawny, aktywny, niezależny 2.400,00 

Turystyka 

20 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży  

Lednica 2017 – Idź i kochaj 5.000,00 

21 Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze                       

44 Rajd „Przebiśniegom na spotkanie”  
z metą w Pilicy 

1.700,00 

22 Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze                         

48 Rajd „Jurajska jesień” 1.300,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

23 Fundacja Ostoja dla zwierząt Ręka w łapę – razem 4.000,00 

24 Fundacja z Pomysłem Zawierciańska Strefa Domowej 
Wyprzedaży 

2.300,00 

Rozwój sportu 

25 Ludowy Klub Sportowy „Źródło” 
Kromołów 

Organizacja meczu pokazowego 
juniorów – Ludowy Klub Sportowy 
„Źródło”. 

2.000,00 

Razem 96.650,00 
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ROK 2018 
 
Dotacje przyznane dla organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert oraz  
w trybie tzw. małych grantów na realizacją zadań publicznych Gminy Zawiercie 
 
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja Kultjura Kultjuralny Dzień Dziecka 6.900,00 

2 Fundacja „Podziel się z innymi” im. 
H. Rudzkiej  

XIX Integracyjne Spotkania 
Artystyczne Niepełnosprawnych ISAN 
2018 pt. Raz na ludowo 

35.760,00 

3 Stowarzyszenie Amazonek  
i Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

Jubileusz 15 – lecia Stowarzyszenia 
Amazonek i Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

10.330,00 

4 Stowarzyszenie Pro Musica Zawierciańskie Spotkania Muzyczne 25.000,00 

5 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Piknik u Carringtonów 4.500,00 

6 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

ZUTW promuje Zawiercie na XI 
Juwenaliach UTW w Warszawie 

9.900,00 

Razem 92.390,00 

 
2.  Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja Centrum Inicjatyw 
Lokalnych 

V Kongres Zdrowia 2.000,00 

2 Polski Komitet Pomocy Społecznej Witamy lato 2018 aktywnych seniorów 
i osób niepełnosprawnych 

2.930,00 

3 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Spotkanie integracyjne „Kiełbaski” 7.000,00 

4 Polski Związek Niewidomych Integracja osób niepełnosprawnych  
i chorych z osobami zdrowymi 

7.500,00 

5 Stowarzyszenie Amazonek  
i Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

Życie jest walką – my ją podejmujemy! 20.000,00 

6 Stowarzyszenie „Daj szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

My, wspólnie z innymi 8.200,00 
 

7 Stowarzyszenie „Daj szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim - Niepełnosprawnym 

Żyj zdrowo z naturą 20.000,00 

8 Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym oraz 
Ich Rodzinom „Z dobrego serca” 

Aktywizacja i integracja osób 
niepełnosprawnych 

10.000,00 

9 Zawierciański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Senior na Czacie i na czasie 5.000,00 

10 Zawierciański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

ZUTW na sportowo 5.000,00 

Razem 87.630,00 
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3. Turystyka 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Szlakiem historii Warszawy 3.000,00 

2 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Masłońskie na weekend 8.000,00 

3 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. 
Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa 

Rajd – turystyka górska jako forma 
aktywnego wypoczynku dzieci  
i młodzieży 

6.700,00 

4 Stowarzyszenie „Daj szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Czyste powietrze wokół nas 12.000,00 

5 Stowarzyszenie „Daj szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Czysta woda – zdrowe życie 14.000,00 

6 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis 

Wyjazd turystyczno – rekreacyjny 5.000,00 

7 Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi 
Zawierciańskiej 

Organizacja obozu i kolonii zuchowej 
p.h. Na szlaku harcerskiej przygody 

26.000,00 

Razem 74.700,00 

 
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Ekologia w oczach dziecka III 2.800,00 

2 Fundacja Ostoja dla zwierząt Ręka w łapę – razem 2018 5.000,00 

3 Fundacja z Pomysłem Zawierciańska Strefa Domowej 
Wyprzedaży 

7.000,00 

4 Towarzystwo Opieki Zwierząt  
w Polsce Oddział w Zawierciu 

Zakup usług weterynaryjnych i karmy 10.000,00 

Razem 24.800,00 

 
5. Rozwój sportu 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Jurajska Szkółka Piłkarska 
Warta Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia, rozgrywek, 
organizacja imprez sportowych w piłce nożnej 

20.000,00 

2 Klub Piłkarski Warta 
Zawiercie 

Realizacja zadania publicznego sprzyjającego 
rozwojowi sportu na terenie miasta Zawiercie 

205.000,00 

3 Klub Sportowy Orient Szkolenie sportowe w zakresie taekwondo  
i kick-boxingu 

6.000,00 

4 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie  

Prowadzenie szkolenia oraz udział  
w rozgrywkach ligowych, turniejach  
i zawodach w piłce ręcznej oraz tenisie 
stołowym 

150.000,00 

5 Ludowy Klub Sportowy 
„Źródło” 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 56.000,00 
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6 Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Dwójka” Zawiercie 

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta 
Zawiercia w sekcji siatkarskiej 

65.000,00 

7 Stowarzyszenie Grupa Jura 
PL                 

Aktywni Zawiercianie 9.000,00 

8 Stowarzyszenie Klub 
Siatkarski Warta Zawiercie 
S.A.  

Zawiercie w PlusLidze. Drużyna Aluron Virtu 
Warta Zawiercie w PlusLidze siatkówki 
mężczyzn 

360.000,00 

9 Stowarzyszenie Sengam 
Sport 

Poprawa warunków uprawiania kolarstwa 
górskiego na terenie Gminy Zawiercie 

3.030,00 

10 Uczniowski Klub Sportowy 
Football Academy 

Profesjonalne oraz rekreacyjne szkolenie 
dzieci w wieku 2-12 lat w piłce nożnej 

13.000,00 

11 Uczniowski Klub Sportowy 
Jura Tenis 

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz 
organizacja turniejów tenisowych. 
Wypełnianie celów statutowych przez 
popularyzację i rozwój kultury fizycznej 

10.000,00 

12 Zawierciański Klub Karate Poprawa warunków uprawiania sportu na 
terenie Gminy Zawiercie. Prowadzenie 
treningów karate kyokushin w różnych 
grupach wiekowych                         

2.970,00 

Razem 900.000,00 

 
6.  Rozwiązywanie problemów alkoholowych 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Zawierciańskie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Przystań”  

Siła trzeźwości 25.000,00 

Razem 25.000,00 

 
7. Małe granty 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Kalendarz Dawne Zawiercie – 
szkolnictwo zawierciańskie 

4.500,00 

2 Jurajska Organizacja Turystyczna Święto Polskiego Chochoła 8.000,00 

3 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Młodzi dla sztuki 5.500,00 

4 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Album „Kościoły dekanatów 
zawierciańskich” 

6.000,00 

5 Ochotnicza Straż Pożarna 
Zawiercie - Marciszów           

Festyn charytatywny 9.000,00 

6 Pro Musica Organizacja koncertu oraz wsparcie 
przygotowania pikniku organizacji 
pozarządowych w Zawierciu 

10.000,00 

7 Pro Musica Nagrywamy u siebie czyli warsztaty 
nagłośnienia i oświetlenia w sali prób 

10.000,00 

8 Stowarzyszenie Jurajski Szwadron 
Kawalerii im. Króla Jana III 
Sobieskiego 

Wzmocnienie wizerunku 
Stowarzyszenia Jurajski Szwadron 
Kawalerii 

5.000,00 

9 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Aktywny senior 2.500,00 

 
 
 

 
 

107 



 Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 

10 Polski Komitet Pomocy Społecznej Wieczerza wigilijna 2018 6.000,00 

11 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów        

Spotkanie integracyjne z okazji Dnia 
Kobiet 

2.000,00 

12 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów        

Spotkanie wigilijne  5.000,00 

13 Polski Związek Niewidomych  Biała Laska 2018 4.000,00 

14 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom 
„Z dobrego serca” 

Poznajemy – integrujemy 7.000,00 

15 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Edukowany senior 2.500,00 

 Turystyka 

16 Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży  

V rajd górski – Z Jury w góry 2018 8.500,00 

17 Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze                       

45 rajd „Przebiśniegom na spotkanie” 2.000,00 

18 Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze                         

21 rajd „Dzieciaki na szlaku” 2.000,00 

19 Polskie Towarzystwo Turystyczno – 
Krajoznawcze                         

49 rajd Jesień Jurajska 500,00 

20 Stowarzyszenie Ruch Harcerski 
„Czuwaj” 

Polacy na Kresach Wschodnich – 
Lwów 2018 

2.500,00 

21 Stowarzyszenie Skauting Katolicki 
– Azymut 

Skauci na beskidzkich szlakach 4.800,00 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

22 Śląski Związek Pszczelarzy Koło 
Pszczelarzy w Zawierciu 

Ochrona populacji pszczoły miodnej  
w ekosystemie 

5.000,00 

23 Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział  
w Zawierciu 

Zakup karmy i usług weterynaryjnych 10.000,00 

 Razem 122.300,00 
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ROK 2019 
 
Dotacje przyznane dla organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert oraz  
w trybie tzw. małych grantów na realizacją zadań publicznych Gminy Zawiercie 
 

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja Kultjura Kultjuralny Dzień Książki 7.000,00 

2 Pro Musica Nasze pierwsze nagrania 20.000,00 

Razem 27.000,00 

 

2.  Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Centrum Rozwoju Lokalnego ABC bezpiecznego seniora 10.000,00 

2 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Spotkanie integracyjne „Kiełbaski” 5.000,00 

3 Polski Związek Niewidomych Koło 
Powiatowe w Zawierciu 

Uroki Tatr – Zakopane 2019 6.000,00 

4 Stowarzyszenie „Daj Szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Żyj zdrowo 25.000,00 

5 Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym oraz 
Ich Rodzinom „Z dobrego serca” 

Plac zabaw integracyjno – 
rehabilitacyjny 

8.000,00 

6 Zawierciańskie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Przystań” 

Z trzeźwością w parze 20.000,00 

Razem 74.000,00 

 

3. Turystyka 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Stowarzyszenie „Daj Szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Droga do zdrowia 14.700,00 

2 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis Zawiercie  

Wyjazd turystyczno - rekreacyjny 8.500,00 

3 Związek Harcerstwa Polskiego, 
Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi 
Zawierciańskiej  

Organizacja obozu i kolonii  zuchowej 
pod hasłem „Wakacyjna Przygoda” 

36.500,00 

Razem 59.700,00 

 

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja Ostoja dla zwierząt Ręka w łapę - razem 2019 7.000,00 

2 Śląski Związek Pszczelarzy  
w Katowicach Koło Pszczelarzy 
Zawiercie 

Ochrona pszczoły miodnej na terenie 
Gminy Zawiercie 

9.000,00 
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3 Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział 
Zawiercie 

Zakup karmy i usług weterynaryjnych 10.000,00 

4 Zawierciański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Eko – paka 3.410,00 

Razem 29.410,00 
 

5. Rozwój sportu 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Jurajska Szkółka Piłkarska 
Warta Zawiercie 

Organizacja uprawiania sportu 2019 r. 10.000,00 

2 Kick-Boxing Małpka Zawiercie Przygotowanie i udział zawodników  
w zawodach sportowych w mieszanych 
sztukach walki rangi krajowej  
i międzynarodowej 

10.000,00 

3 Klub Piłkarski Warta Zawiercie Organizacja uprawiania sportu 2019 r. 240.000,00 

4 Klub Sportowy Victoria 
Zawiercie 

Program szkoleniowy rozwijający 
zainteresowania mieszkańców Zawiercia  
w pływaniu 

4.000,00 

5 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia oraz udział  
w rozgrywkach ligowych, turniejach  
i zawodach w piłce ręcznej 

170.000,00 

6 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia oraz udział  
w rozgrywkach ligowych, turniejach  
i zawodach w tenisie stołowym 

20.000,00 

7 Ludowy Klub Sportowy „Źródło” Upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu 

65.000,00 

8 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu 
miasta Zawiercia w sekcji siatkarskiej 

75.000,00 

9 Stowarzyszenie Grupa Jura PL Pobudzanie kreatywności mieszkańców 
poprzez sport 

10.000,00 

10 Stowarzyszenie Klub Siatkarski 
Warta Zawiercie S.C. 

Zawiercie w PlusLidze 200.000,00 

11 Stowarzyszenie Sengam Sport Poprawa warunków uprawiania kolarstwa 
górskiego na terenie Gminy Zawiercie 

4.000,00 

12 Uczniowski Klub Sportowy 
Football Academy Zawiercie 

Profesjonalne oraz rekreacyjne szkolenie 
dzieci w wieku 2 – 12 lat w piłce nożnej 

15.000,00 

13 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis Zawiercie 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz 
organizacja turniejów tenisowych 

12.000,00 

14 Zawierciański Klub Ju-Jitsu 
Musubi Ryu 

Łączy nas sport, a nie dopalacze 7.000,00 

15 Zawierciańskie Towarzystwo 
Brydżowe 7 Trefl 

Organizacja ogólnie dostępnych rozgrywek 
w formie brydża sportowego dla 
mieszkańców Zawiercia i okolic, kreowanie 
pozytywnego wizerunku gminy poprzez 
współzawodnictwo w rozgrywkach brydża 
sportowego w ramach III ligi 

2.000,00 

Razem 844.000,00 
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6. Małe granty 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 Fundacja Pracownia 
Plastyczna TuArt 

Happenning artystyczny „Piękno i sztuka” 3.000,00 

2 Fundacja z Pomysłem Warsztaty artystyczno – integracyjne  
w Pałacyku Szymańskiego 

1.200,00 

3 Fundacja z Uśmiechem Kino letnie  10.000,00 

4 Pro Musica Organizacja koncertu oraz wsparcie 
przygotowania pikniku organizacji 
pozarządowych w Zawierciu 

10.000,00 

5 Pro Musica Święto Polskiego Chochoła 10.000,00 

6 Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Wieczerza wigilijna  6.000,00 

7 Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Spotkanie wigilijne 5.000,00 

8 Polski Związek Niewidomych Wigilia 2019 5.000,00 

9 Stowarzyszenie Grupa Jura PL Marsz Flagi – marsz nordic walking z okazji 
Święta Flagi 

1.700,00 

10 Stowarzyszenie Milian 
Orkiestra  

Festiwal muzyczny artystów 
nieprofesjonalnych „W jurajskiej zagrodzie” 

10.000,00 

11 Stowarzyszenie Zawiercie 
OdNowa 

Organizacja zawierciańskiego jarmarku 
świątecznego 

10.000,00 

12 Zawierciańska Inicjatywa 
Narodowa 

Zawierciański Bieg Niepodległości 2.000,00 

13 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Lata 90-te z „Czterdziestolatkiem” i „Dr 
Quinn” 

2.000,00 

14 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Kolorowy most międzypokoleniowy 2.200,00 

15 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Muzyczny świat seniora 1.250,00 

 Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 

16 Polski Związek Niewidomych Biała Laska 4.000,00 

17 Stowarzyszenie Amazonek  
i Osób z Problemami 
Onkologicznymi 

Walka to nasze życie 10.000,00 

18 Stowarzyszenie na rzecz 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Niepełnosprawnym oraz Ich 
Rodzinom „Z dobrego serca” 

Poznajemy – integrujemy – rehabilitujemy 6.000,00 

19 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Power Senior 2.300,00 

20 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Zawierciański senior dodaje życia do lat 2.000,00 

 Turystyka 

21 Ochotnicza Straż Pożarna 
Zawiercie - Marciszów 

Przywitanie lata z OSP Marciszów 10.000,00 

22 Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze 

46 rajd Przebiśniegom na spotkanie 3.000,00 

23 Stowarzyszenie Grupa Jura PL 10 – lecie nordic walking 9.600,00 

24 Stowarzyszenie Skauting 
Katolicki Azymut 

Mali ratownicy 5.067,00 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

25 Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział  
w Zawierciu 

Parada psów 3.800,00 

26 Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział  
w Zawierciu 

Dokarmianie ptaków, ssaków i innych 
zwierząt 

6.790,00 

Rozwój sportu 

27 Jurajska Szkółka Piłkarska Warta 
Zawiercie 

Szkolenie SLPN  2.000,00 

28 Kickboxing Małpka Zawiercie Zawierciańscy zawodnicy na mistrzostwach 
świata WFMC 

2.000,00 

29 Kickboxing Małpka Zawiercie Zakup strojów sportowych dla zespołu 
młodzików i juniorów 

2.000,00 

30 Klub Sportowy Orient Szkolenie sportowe taekwondo i kick boxing  2.000,00 

31 Klub Sportowy Orient Szkolenie sportowe przygotowujące do startu 
w Pucharze Polski Takewondo 

2.000,00 

32 Klub Sportowy Orient Szkolenie sportowe w taekwondo, 
przygotowanie do startu w Pucharze Orientu 

2.000,00 

33 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Organizacja otwartych wakacyjnych zajęć 
tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych 

2.000,00 

34 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Zakup automatu do prowadzenia zajęć tenisa 
stołowego 

2.000,00 

35 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Zakup strojów sportowych dla zespołu 
młodzików rocznik 2007 

2.000,00 

36 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Zakup strojów sportowych dla zespołu 
chłopców i młodsi 2008 

2.000,00 

37 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Zakup strojów sportowych dla zespołu 
młodzików rocznik 2005/2006 

2.000,00 

38 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 

Finały mistrzostw Młodziczek 2019 2.000,00 

39 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 

Finały mistrzostw Polski w kategorii „Trójki”  
i „Czwórki” 2018/2019 

2.000,00 

40 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 

Obóz sportowy w Szczekocinach 2.000,00 

41 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 

Obóz sportowy w Zakopanem 2.000,00 

42 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 

Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Kołobrzeg  2.000,00 

43 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis 

Turniej z okazji Międzynarodowego Dnia 
Tenisa Ziemnego 

2.000,00 

44 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis 

Mikołajki na sportowo - tenisowo 2.000,00 

Razem 177.907,00 
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ROK 2020 
 
Dotacje przyznane dla organizacji pozarządowych w otwartych konkursach ofert oraz 
w trybie tzw. małych grantów na realizacją zadań publicznych Gminy Zawiercie 
 
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja Szkoła Liderów Akademia Młodych Liderów Zawiercia 62.990,00 

2 Pro Musica Zawierciańskie studio nagraniowe dla 
młodych talentów 2020 

30.000,00 

3 Stowarzyszenie Amazonek i Osób  
z Problemami Onkologicznymi 

Muzykoterapia – piosenka pomocą  
w zdrowieniu 

3.950,00 

4 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Cudze chwalicie, swego nie znacie … 6.600,00 

Razem 103.540,00 

 

2.  Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Stowarzyszenie Amazonek i Osób  
z Problemami Onkologicznymi 

Życie to walka – my ją podejmujemy 25.000,00 

2 Stowarzyszenie „Daj Szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim – Niepełnosprawnym 

Zdrowie przez relaks 20.000,00 

3 Zawierciańskie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Przystań” 

Trzeźwość ponad wszystko 20.000,00 

4 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

MOC – to aktywność, integracja, 
zaangażowanie 

8.455,00 

Razem 73.455,00 

 

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Fundacja Ostoja dla zwierząt Ręka w łapę - razem 2020 8.000,00 

2 Fundacja Ostoja dla zwierząt Wigilia dla zwierząt 2020 2.000,00 

3 Śląski Związek Pszczelarzy  
w Katowicach Koło Pszczelarzy 
Zawiercie 

Ochrona pszczoły miodnej na terenie 
Gminy Zawiercie 

9.000,00 

4 Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce Oddział 
Zawiercie 

Zakup karmy, usług weterynaryjnych  
i budek dla kotów 

15.000,00 

5 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Działania edukacyjne wśród dzieci  
i młodzieży, a także wśród dorosłych na 
terenie Gminy Zawiercie propagujące 
zasady utrzymania czystości i porządku 

3.000,00 

Razem 37.000,00 
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4. Turystyka 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Polskie Towarzystwo Turystyczno 
– Krajoznawcze 

48 Rajd „Przebiśniegom na spotkanie”, 
6 Rajd „Z Jury w góry”, 23 Rajd 
„Dzieciaki na szlaku”, 51 Rajd „Jesień 
jurajska” 

5.500,00 

2 Stowarzyszenie „Daj Szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim - Niepełnosprawnym 

Morze, nasze morze 10.000,00 

3 Stowarzyszenie „Daj Szansę” 
Pomocy Dzieciom i Osobom 
Kalekim - Niepełnosprawnym 

Kąpiele źródłem zdrowia 10.000,00 

4 Stowarzyszenie Skauting Katolicki 
Azymut 

Skautowa leśna przygoda 10.000,00 

5 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis Zawiercie  

Wyjazd turystyczno - rekreacyjny 10.000,00 

6 Związek Harcerstwa Polskiego, 
Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi 
Zawierciańskiej  

Organizacja obozu harcerskiego i 
kolonii zuchowej „Wakacyjna przygoda” 

30.000,00 

Razem 75.500,00 

 

5. Rozwój sportu 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

1 Klub Piłkarski Warta Zawiercie Rozwój sportu na terenie Gminy 
Zawiercie 2020 r. 

280.000,00 

2 Klub Sportowy Football Academy  Profesjonalne oraz rekreacyjne 
szkolenie dzieci w wieku 2 - 12 lat  
w piłce nożnej  

17.000,00 

3 Klub Sportowy Orient Szkolenie sportowe w zakresie 
taekwondo i kick-boxingu 

7.000,00 

4 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia oraz udział  
w rozgrywkach ligowych, turniejach  
i zawodach w piłce ręcznej 

230.000,00 

5 Klub Sportowy Viret CMC 
Zawiercie 

Prowadzenie szkolenia oraz udział  
w rozgrywkach ligowych, turniejach  
i zawodach w tenisie stołowym 

30.000,00 

6 Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Dwójka” Zawiercie 

Szkolenie zawodniczek poprzez udział  
w treningach, obozach, rozgrywkach 
i turniejach 

85.000,00 

7 Stowarzyszenie Grupa Jura Aktywni Zawiercianie w Polsce i Europie 11.000,00 

8 Stowarzyszenie Klub Siatkarski 
Warta Zawiercie  

Zawiercie w Plus Lidze 500.000,00 

9 Stowarzyszenie Sengam Sport Poprawa warunków uprawiania 
kolarstwa górskiego na terenie Gminy 
Zawiercie 

4.000,00 

10 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
oraz organizacja turniejów tenisowych 

13.000,00 

Razem 1 177.000,00 
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6. Małe granty 
 

Lp.  Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota 
dotacji 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

1 Filharmonia Jurajska  Jesienna filharmonia 10.000,00 

2 Fundacja Pracownia Artystyczna 
TuArt 

Sztukoterapia  5.000,00 

3 Ochotnicza Straż Pożarna 
Zawiercie – Marciszów 

Organizacja pikniku z okazji Święta 
Wojska Polskiego 

10.000,00 

4 Pro Musica Wytwórnia płyt dla zawierciańskich 
talentów 

10.000,00 

5 Stowarzyszenie Grupa Jura PL Jurajskie mikołajki kulturalne  
z literaturą i rysunkiem 

2.000,00 

6 Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa Artystyczne bramy na Starym Rynku 10.000,00 

7 Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa Pogromcy bazgrołów 10.000,00 

 Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych 

8 Ochotnicza Straż Pożarna 
Zawiercie - Marciszów 

Pomoc w czasie pandemii  
w zwalczaniu Covid-19 

10.000,00 

9 Zawierciański Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Giętki umysł @seniora 9.600,00 

10 Związek Harcerstwa Polskiego, 
Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi 
Zawierciańskiej 

Pomoc w czasie pandemii 3.000,00 

Turystyka 

11 Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym oraz 
Ich Rodzinom „Z dobrego serca” 

Rehabilitujemy, integrujemy 10.000,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

12 Fundacja Ostoja dla zwierząt Parada psów 3.000,00 

Rozwój sportu 

13 Jurajska Szkółka Piłkarska Warta 
Zawiercie 

Udział w rozgrywkach piłki nożnej 
ŚLZPN 

5.000,00 

14 Klub Sportowy Viret CMC Zawiercie Zgrupowanie sportowe KS Viret CMC 
Zawiercie (tenis stołowy) 

4.000,00 

15 Klub Sportowy Viret CMC Zawiercie Jura Summer CUP 2020 5.000,00 

16 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis 

Narodowy Dzień Tenisa Talentiada 800,00 

17 Uczniowski Klub Sportowy Jura 
Tenis 

Mikołajki na sportowo – tenisowo 3.000,00 

Razem 110.400,00 
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    INICJATYWA LOKALNA  
 
W 2020 r. Rada Miejska w Zawierciu przyjęła uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. 
Jest to forma współpracy Gminy z Mieszkańcami i szansa na wspólną realizację ciekawych 
pomysłów, wspólne inwestycje, na wsparcie lokalnej społeczności. 
Rezultat – zmiana najbliższego otoczenia, aktywizowanie mieszkańców, integracja 
społeczeństwa poprzez wspólne działanie dla dobra ogółu.  
 
Zasady tej współpracy określają: 
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
- uchwała nr XXII/275/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatyw lokalnych,  
- zarządzenie nr 761/20 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru Wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 
wzoru Umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru 
Sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
Zakres wnioskowanych zadań 
 

1 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

2 Działalność charytatywna 

3 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4 Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

5 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

6 Promocja i organizacja wolontariatu 

7 Edukacja, oświata i wychowanie 

8 Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki 

9 Ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej 

10 Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

11 Rewitalizacja 

 
Kto może złożyć wniosek? 
- bezpośrednio mieszkańcy miasta – jako grupa nieformalna,  
- mieszkańcy miasta za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na 
terenie miasta Zawiercia oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
Etapy inicjatyw 
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POMYSŁ WNIOSEK OCENA UMOWA REALIZACJA 



Ocena formalna i merytoryczna wniosku 
 

Lp. Ocena formalna wniosku 

1 Wniosek został złożony przez mieszkańców miasta Zawiercia bądź za pośrednictwem 
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

2 Wniosek został złożony w obowiązującym terminie określonym w § 2 pkt. 2 Uchwały Rady 
Miejskiej w Zawierciu nr XXII/275/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.  

3 Wniosek dotyczy zagadnień wymienionych w § 2 pkt. 4 uchwały Rady Miejskiej w 
Zawierciu nr XXII/275/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

4  Wniosek został złożony w formie pisemnej 

5 Wniosek został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

Lp. Ocena merytoryczna wniosku 

1 Wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej 

2 Celowość realizacji wniosku z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej 

3 Liczba podmiotów, grup lub osób zgłaszających inicjatywę lokalną 

4  Liczba osób, którym będzie służyła inicjatywa lokalna 

5 Stan zaawansowania już wykonanych prac 

6 Wysokość środków finansowych własnych inicjatorów przeznaczonych na realizację zadania 

7 Wysokość wkładu rzeczowego 

8 Długotrwałe efekty z realizacji inicjatywy lokalnej 

9 Koszty utrzymania produktów inicjatywy lokalnej 

10 Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej oraz obszaru objętego projektem 
inicjatywy lokalnej 

Suma punktów – maksymalnie 100 

 
 

W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 
właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Zawierciu lub jednostka miejska wraz  
z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do 
zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu 
oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Uzgadniają również treść umowy 
o wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
 
Po podpisaniu umowy jest czas na działanie! Mieszkańcy i przedstawiciele Gminy wspólnie 
angażują się w realizację projektu. Zadania wykonywane są zgodnie z przyjętym 
harmonogramem. 
Po zrealizowaniu inicjatywy właściwa komórka bądź jednostka organizacyjna Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, wspólnie z inicjatorami, przygotowuje sprawozdanie. Powinno ono 
składać się z dwóch części:  
- sprawozdania merytorycznego (zawierającego m.in. informacje, czy i jakie zakładane cele 
projektu udało się zrealizować i w jakim zakresie oraz dokumentację np. fotograficzną jego 
rezultatów),  
- sprawozdania ze wzajemnych świadczeń (czyli zestawienia świadczeń pracy społecznej  
w formie kart pracy, zestawienia świadczeń rzeczowych z protokołami przekazania  
i zestawienia dokumentów finansowych – faktur i rachunków).  
 
Szczegółowe informacje: www.zawiercie.eu/inicjatywalokalnazawiercie 
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Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Centrum Organizacji Pozarządowych 
 
W 2018 r. powstało Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Powstańców Śląskich 1. 
Siedziba COP została wyremontowana i wyposażona w niezbędny sprzęt.  
Głównym celem powołania COP było stworzenie warunków do prowadzenia działalności  
i rozwoju organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców miasta, poprzez: 
wsparcie techniczne, udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, wsparcie merytoryczne, wymianę 
doświadczeń, doradztwo, konsultacje, spotkania oraz promocję działalności organizacji. 
W skład lokalu wchodzą: trzy pomieszczenia biurowe przeznaczone dla organizacji 
pozarządowych, salka konferencyjno – szkoleniowa oraz zaplecze kuchenno – sanitarne.  
Do dyspozycji są: drukarka, skaner, niszczarka, telefon, a także dostęp do Internetu. Remont 
oraz wyposażenie zostały sfinansowane z budżetu Gminy Zawiercie. Wyposażenie salki 
konferencyjnej zasponsorowała firma Master Management Group z Warszawy. 
Pomieszczenia COP są udostępniane bezpłatnie na działalność statutową organizacji 
pozarządowych. 
    

    
 

Książka – informator o zawierciańskim NGO 
 

 
 
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego – współpracujący na co dzień z 
trzecim sektorem – wydał w 2016 r. publikację pt. Organizacje Pozarządowe w Zawierciu – 
Współpraca Gminy Zawiercie z NGO w latach 2011 – 2015. Wydawnictwo prezentuje około 
50 organizacji (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych), które działają na rzecz 
mieszkańców miasta oraz podsumowuje pięcioletnią współpracę z trzecim sektorem. Książka, 
oprócz podstawowych danych o organizacji (adres siedziby, strona internetowa, adres 
mailowy, forma prawna, rok rozpoczęcia działalności, logo i zakres działalności), zawiera 
również informacje o kwotach dofinansowania NGO w latach 2011 – 2015 oraz  
o wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji. Całość wzbogacono zdjęciami.  
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Piknik z organizacjami pozarządowymi 
 
To coroczna impreza plenerowa mająca na celu promowanie działalności organizacji 
pozarządowych i klubów sportowych działających na rzecz mieszkańców miasta. Piknik 
organizowany jest wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora. 
 

 
 

   
 

    
 
 

Szkolenia dla organizacji pozarządowych 
 
W ramach współpracy z trzecim sektorem zorganizowano szkolenia. Ich zakres obejmował:  
- nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania,  
- zmiany w obowiązujących przepisach prawnych,  
- informacja publiczna w NGO,  
- procedury oraz druki oferty i sprawozdania stosowane do trybu art. 19 a – małych grantów, - 
imprezy turystyczne w NGO, 
- regranting, inicjatywa lokalna, budżet obywatelski – nowe formy współpracy  
z organizacjami,  
- umowa realizacji zadania publicznego, sprawozdanie z realizacji zadania,  
- zasady angażowania i obowiązki organizacji wobec wolontariuszy, ochrona danych 
osobowych (RODO) w zadaniu publicznym i funkcjonowaniu organizacji pozarządowej,  
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- działalność odpłatna i nieodpłatna, ujęcie w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym,  
- rejestracja i zgłaszanie zmian do KRS,  
- zatrudnienie w organizacji pozarządowej, umowy o dzieło a umowy zlecenia,  
- organy wewnętrzne w organizacji pozarządowej,  
- status organizacji pożytku publicznego,  
- sprawozdanie finansowe - elementy, do kogo się przesyła i w jaki sposób jest podpisywany 
(podpis elektroniczny), sprawozdanie merytoryczne,  
- stowarzyszenie zwykłe - cechy charakterystyczne, jak założyć stowarzyszenie zwykłe, 
przekształcenie w stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie sportowe - cechy wyróżniające 
podmiot, zasady rejestracji oraz nadzoru nad klubami sportowymi. 
 

 
 
 

Promowanie działalności organizacji pozarządowych  
 
Informacje są podawane na Facebooku - https://www.facebook.com/copzawiercie oraz na 
stronie miasta - www.zawiercie.eu w zakładce NGO. 
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Spis treści 
 

Fundacje, stowarzyszenia Strona 

Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości 6 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Zespół w Zawierciu przy Parafii Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa 

7 

Centrum Inicjatyw Lokalnych 8 

Centrum Rozwoju Lokalnego 10 

Eugeniusz Fundacja Wielkich Możliwości 12 

Filharmonia Jurajska 13 

Fundacja Człowiek Nie Kosmita 14 

Fundacja Kultjura 15 

Fundacja Lokalnie z Uśmiechem 16 

Fundacja Ostoja dla Zwierząt 18 

Fundacja Pomocy dla Szpitala Auxilium im. dr. Henryka Wnuka 19 

Fundacja Pomocy Ubogim św. Rity Z Cascia 20 

Fundacja Pracownia Plastyczna Tuart 21 

Fundacja z Pomysłem 23 

Fundacja „Żyć na Nowo” 24 

Jurajski Szwadron Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego 26 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej 27 

Klub Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki Walki tym Orężem Signum Polonicum 28 

Koło Łowieckie „Ostaniec” 29 

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Częstochowie, Koło im. Heleny Malczewskiej 
w Zawierciu 

30 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 31 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 32 

Polski Związek Niewidomych 33 

Polski Związek Stowarzyszeń Polskiej sztuki Walki Signum Polonicum  35 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Zawiercie 36 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 37 

Stowarzyszenie 55+ Rencistów i Inwalidów 38 

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi 39 

Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym 40 

Stowarzyszenie Grupa Jura’PL 41 

Stowarzyszenie Nie dla Kopalni Cynku i Ołowiu 42 

Stowarzyszenie Pro Musica 43 

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Terenowy SRH „Czuwaj” 44 

Stowarzyszenie Skauting Katolicki – Azymut 46 

Stowarzyszenie Szansa 47 

Stowarzyszenie Zawiercie Odnowa 48 

Śląski Związek Pszczelarski Koło Pszczelarzy w Zawierciu 49 

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku 50 

Zawierciańskie Forum Pracodawców 52 

Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań” 54 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Zawierciańskiej 56 

Organizacje sportowe  

Kickboxing Małpka Zawiercie 60 

Klub Miłośników Kultury Amerykańskiej lat 1920-1960 „Let’s Rock” 61 

Klub Piłkarski Warta Zawiercie 62 

Klub Sportów Walki ARASHI 63 

Klub Sportowy Animmals 64 

Klub Sportowy Loft Dans 65 

Klub Sportowy Orient 66 
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Klub Sportowy Victoria 68 

Klub Sportowy Viret CMC Zawiercie 69 

Ludowy Klub Sportowy „Źródło: 71 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Zawiercie 72 

Stowarzyszenie Klub Siatkarski Warta Zawiercie 73 

Stowarzyszenie Sengam Sport 74 

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Zawiercie 75 

Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie 76 

Zawierciański Klub Ju Jitsu Musubi Ryu 77 

Zawierciańskie Towarzystwo Brydżowe 7 Trefl 79 

Ochotnicza Straż Pożarna  

Ochotnicza Straż Pożarna 82 

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Blanowice 84 

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Bzów 85 

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Kromołów 86 

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Łośnice 87 

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Marciszów 88 

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Pomrożyce 89 

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Skarżyce 90 

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie – Żerkowice 91 

Współpraca Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi w latach 2016 – 2020  

Obszary priorytetowe, środki finansowe 94 

Inicjatywa lokalna 116 

Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi 118 
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