
Nazwa Stowarzyszenia: 
Towarzystwo Przyjaciół Majdańszczyzny 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina MAJDAN 
KRÓLEWSKI, miejsc. MAJDAN KRÓLEWSKI 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
17.09.2009 r. 
KRS 337384 
Cele stowarzyszenia: 
Cele działalności Towarzystwa jest: 

1. Poznawanie w oparciu o materiały źródłowe oraz w nawiązaniu do kultury i tradycji 
lasowiackiej dziejów Majdańszczyzny, 

2. Popularyzowanie wiedzy o dokona i spuściźnie jej dawnych mieszkańców, 
3. Dokumentowanie losów mieszkańców Majdańszczyzny i podniesionych przez nich 

strat podczas II wojny światowej, 
4. Sprawowanie społecznej opieki nad miejscowymi zabytkami kultury i sztuki oraz 

innymi pamiątkami dawnej świetności naszego regionu, 
5. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony krajobrazu i środowiska 

przyrodniczego oraz do racjonalnego korzystania z tutejszych bogactw naturalnych, 
6. Inicjowanie działalności charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Poszukiwanie i inwentaryzowanie materiałów archiwalnych dotyczących 

Majdańszczyzny, gromadzenie relacji z przeprowadzonych wywiadów osobowych, a 
także zdjęć fotograficznych dokumentujących lokalne uroczystości jubileuszowe i 
inne ważne wydarzenia, 

2. Zapraszanie do współpracy osób wywodzących się z terenu Majdańszczyzny, a obecie 
zamieszkałych w innych miejscowościach na terenie kraju lub za granicą i wciąż 
zainteresowanych regionem swego pochodzenia, 

3. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, odczytów, konferencji oraz 
wycieczek terenowych, 

4. Wspieranie i inicjowanie badań naukowych nad dawnymi i współczesnymi dziejami 
majdańszczyzny, podejmowanych szczególnie przez młodych absolwentów, 

5. Współpracę z miejscowymi szkołami, parafią, placówkami, kulturalno-oświatowymi i 
samorządowymi, 

6. Wspieranie działalności publikacyjnej dotyczącej Majdańszczyzny, 
7. Zapoznawanie się ze zbiorami regionalnymi i innymi zabytkami materialnej na 

wystawach w pobliskich muzeach i skansenie. 
Dane dot. składu Zarządu: 
Wilhelm Zdzisław Magda (Prezes), Barbara Maria Wróbel (Wiceprezes), Teresa Derlecka 
(Sekretarz), Jan Sałek (Skarbnik), Komisja Rewizyjna: Beata Teresa Krystel, Edward Kopeć, 
Józef Ziętek. 



Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych 
Zasoby majątkowe Towarzystwa powstają: 

1. Ze składek członkowskich, 
2. Darowizn i zapisów, 
3. Dotacji i ofiarności publicznej, 

Decyzje w sprawach finansowych, materialnych i majątkowych podejmuje Zarząd. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków 
w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 


