Bogatyński Klub Sportowy ,,CROSS”
ul. Chopina 20/7
59-920 Bogatynia
bkmcross@gmail.com
Celami Klubu są:
• Popularyzacja i upowszechnianie motoryzacji oraz stwarzania dogodnych
warunków do uprawiania sportu, rekreacji i turystyki motorowej a także
popularyzacja różnych form kultury fizycznej wśród społeczeństwa na terenie
działania Klubu.

• Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności
fizycznej społeczności.

• Krzewienie zamiłowania do motoryzacji i systematycznego uprawiania sportu.
• Upowszechnianie uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
• Rozbudzania zainteresowań motoryzacją i sportami motorowymi.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Bogatyński Klub Sportów Rowerowych KOLARZ
ul. Sportowa 8
59-920 Bogatynia
Celem Klubu jest:
• Popularyzacja i i propagowanie sportów rowerowych.

• Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Krzewienie zasad kultury osobistej we współzawodnictwie sportowym oraz
propagowanie zasad Fair Play w sporcie.

• Tworzenie sekcji sportowych dla różnych dyscyplin sportów rowerowych oraz grup
wiekowych.

• Organizacja udziału zawodników w imprezach organizowanych przez inne
podmioty w kraju i zagranicą.

• Organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Bogatynia oraz Euroregionu
,,Nysa”.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Stowarzyszenie „TAXI SERBINÓW” w Bogatyni – stow. zwykłe
59-920 Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 44c/10
Celem Stowarzyszenia jest:
• Zrzeszanie taksówkarzy wykonujących swoją działalność na terenie miasta i gminy
Bogatynia;
• Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia;
• Tworzenie i propagowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad wzorowego
świadczenia usług;
• Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie członków;
• Reprezentowanie członków i współpraca z organami samorządu gminnego, policji, straży
miejskiej w zakresie organizacji ruchu drogowego, rozwoju i modernizacji dróg oraz
właściwego oznakowania, wykonywania transportu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu
drogowym;
• Prowadzenie działalności integracyjnej członków poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską;
• Inne działania sprzyjające rozwojowi celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Popisowa Gmina” w Bogatyni – stow. zwykłe
59-920 Bogatynia ul. Boznańskiej 3/7
75 77 31 311
popisowa.gmina@gmail.com
Celem stowarzyszenia jest:
• Poszerzenie możliwości reprezentowania interesów mieszkańców miasta i gminy
Bogatynia wobec urzędu i radnych.
• Zwiększenie przepływu informacji, organizowanie spotkań z radnymi i władzami gminy.
• Wspieranie rozwiązywania istotnych problemów miasta i gminy Bogatynia poprzez audyt
deklarowanych przez władze zamierzeń z ich realizacją.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Szerszeń” w Bogatyni
ul. Białogórska 28
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 31 343
tel. 663 244 770 / 797 411 771
szerszenbogatynia@onet.eu
Cele stowarzyszenia:
• Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej,

• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
szkolnej,

• Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie
swego działania.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki”- organizacja pożytku publicznego
ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia
fax. 77 32 046
dodboj@o2.pl
amazonkibogatynia@free.ngo.pl
www.amazonki.bogatynia.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemem
nowotworu piersi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na
poprawę warunków życia tych osób oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu
społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju;
Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans
tych osób;
Ochrona i promocja zdrowia;
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych
układów rodzinnych i środowiskowych;
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Nauka, edukacja, oświata i wydawnictwo;
Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji i
turystyki;
Promocja kultury i sztuki;
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dokonania: na stronie organizacji www.amazonki.bogatynia.pl
……………………………………………………………………………………………………………………….
Bogatyńskie Stowarzyszenie Modelarzy ISKRA
ul. Wyczółkowskiego 42a
Do korespondencji:
ul. XXV-lecia PRL 7/12
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 30 251
modelarstwo@bogatynia.cal.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Propagowanie i rozwój modelarstwa uprawianego przez dzieci, młodzież i
dorosłych na terenie miasta Bogatynia i powiatu.

• Prowadzenie w szkołach gminnych i powiatowych fachowych porad
konstrukcyjnych oraz przekazywanie doświadczeń starszych modelarzy dla
młodszych.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Bogatyńskie Stowarzyszenie ,,Pogotowie Społeczne – Otwarte Drzwi”
ul. Białogórska 2F
59-920 Bogatynia
mariola.poddebniak@poczta.fm
Celem Stowarzyszenia jest:
• Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

• Zapewnienie schronienia poprzez tworzenie bazy noclegowej i jadłodajni dla
ubogich, bezdomnych, bezrobotnych i inwalidów.

• Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym
zakłady karne, wychowawcze, opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom,
wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
poprzez reintegracje społeczną zawodową osób podlegających wykluczeniu
społecznemu, pomoc w tworzeniu wspólnot socjalno-edukacyjnych, zatrudnienia
socjalnego.

• Ocena możliwości osoby i zakwalifikowanie jej do odpowiedniej ścieżki rozwojowej
poprzez edukacje środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu oraz
innych osób i instytucji wsparcia.

• Aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

• Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i
rozwijanie przedsiębiorczości zainteresowanych realizacja programów reintegracji
społecznej i zawodowej.

• Motywowanie do podjęcia leczenia i utrzymania abstynencji poprzez aktywizację
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

• Pomoc w zaspokajaniu potrzeb wynikających z sytuacji kryzysowej i życiowej,
prawnych socjalnych, medycznych

• Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez propagowanie zdrowego stylu
życia nie akceptującego narkotyków, alkoholu i innych patologii, szczególnie
pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych dzieci, młodzieży, bezrobotnych
oraz kształtowanie aktywnych postaw wobec rzeczywistości.

• Prowadzenie działalności pożytku publicznego wynikających z ustawy o
działalności pożytku publicznego w wolontariacie.

• Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami
działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Bogatyńskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
ul. Waryńskiego17
59-920 Bogatynia
Celem Stowarzyszenia jest:
• Promowanie architektury przysłupowo – zrębowej jako wyjątkowego dziedzictwa
kulturowego pogranicza śląsko – górnołużyckiego.

• Podejmowanie działań na rzecz renowacji zachowanych przykładów architektury
przysłupowo – zrębowej.

• Działania na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności tej części miasta Bogatynia
w której znajduje się architektura przysłupowo – zrębowa.

• Zachowanie krajobrazu kulturowego pogranicza śląsko – górnołużyckiego.
• Utrwalanie i rozpowszechnianie wiedzy o historii i tradycji pogranicza śląsko –
górnołużyckiego.

• Promocja Górnych Łużyc i Dolnego Śląska.
• Promowania miasta i gminy Bogatynia i jej mieszkańców.
• Inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju miasta Bogatynia
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

• Współpraca z placówkami naukowymi w kraju i zagranicą.
• Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu,
gminy w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastruktury

• Działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw
technologii i rozwiązań ekologicznych.

• Podejmowanie działań na rzecz oczyszczenia koryta rzeki Miedzianka,

a
także na rzecz odbudowy i przywrócenia dawnej świetności mostom na tej rzece.

• Podejmowanie działań na rzecz ekologii.

• Podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego w obszarze ochrony środowiska
i gospodarki przestrzennej.

• Podejmowanie działań na rzecz estetyki miasta Bogatynia.
• Promocja działań na rzecz wsparcia lokalnej historii, kultury i sztuki.
• Uczestniczenie w procesie integracji europejskiej.
• Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego

w

lokalnej społeczności.

• Promocja obszaru i instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie.
• Uczestniczenie w życiu publicznym i kulturalnym.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bogatyńskie Stowarzyszenie Wolontariuszy ,,Przyjazna Dłoń”
ul. Białogórska 2F
59-920 Bogatynia
Celem Stowarzyszenia jest:
• Działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych,
a w szczególności:

• Działanie na rzecz podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności,
• Wspieranie i prowadzenie prac w zakresie integracji bezrobotnych
• Integracja środowiska woluntarystycznego
• Tworzenie warunków dla rozwoju osobowości i wykorzystania potencjału
intelektualnego dzieci, młodzieży dorosłych, w tym rehabilitacji osób
niepełnosprawnych i upośledzonych.

• Upowszechnianie wiedzy z zakresu różnych dziedzin psychologii jej zastosowań w
szeroko rozumianym życiu społecznym.

• Propagowanie zasad higieny psychicznej, zdrowego stylu życia, zapobiegania
uzależnieniom i zjawiskom patologicznym u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

• Działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji niwelowania
uprzedzeń.

• Rozwijanie i wspieranie współpracy i kontaktów międzynarodowych młodzieży,
studentów, absolwentów szkół średnich.

• Krzewienie kultury fizycznej, rozwijanie aktywności sportowej i turystycznej oraz
form aktywnego wypoczynku młodzieży, studentów i absolwentów szkół średnich.

• Inspirowanie i wspieranie rozwoju zainteresowań, twórczości artystycznej i
niekonwencjonalnych form wyraz młodzieży, studentów i absolwentów szkół
średnich, pobudzanie i organizowanie aktywności społecznej i naukowej
młodzieży, studentów i absolwentów szkół średnich, inspirowanie i organizowanie
ruchu społecznego wokół celu Stowarzyszenia opartym o systemie wartości
chrześcijańskich i społecznej nauce Kościoła.

• Edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu oraz innych
osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej i
zawodowej.

• Podejmowanie działań na rzecz pobudzenia aktywności społecznej i demokracji
lokalnej.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………..
,,Bogatyńskie Stowarzyszenie Wspólnot Mieszkaniowych”
ul. Wyczółkowskiego 10
59-920 Bogatynia
Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw wspólnych przedsięwzięć służących
dobru mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych Miasta i Gminy Bogatynia, a w szczególności:
• Wypracowanie zintegrowanych działań na rzecz urealniania wysokości kosztów
mediów jak: woda zimna, ciepło, woda podgrzana, wywóz nieczystości i innych
usług dostarczanych i świadczonych mieszkańcom Wspólnot Mieszkaniowych,
przez celowe spółki gminne.

• Badanie zasadności ponoszonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe kosztów
gminnych spółek celowych w zakresie świadczonych usług dla Wspólnot
Mieszkaniowych.

• Wypracowanie poprawnych wzorców umów o świadczenie usług
zabezpieczających interes odbiorców usług (Wspólnot Mieszkaniowych).

• Kierowanie do władz samorządowych i spółek gminnych postulatów oraz uwag w
sprawach dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych.

• Informowanie społeczności lokalnej o podjętych działaniach i ich efektach.
• Ocenianie działalności zarządców i informowanie Wspólnot Mieszkaniowych o
wypracowanym stanowisku.

• Dążenie do wyeliminowania praktyk monopolistycznych dostawców mediów.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………
Fundacja Ziemi Bogatyńskiej ,,Przyjazne Dłonie”
ul. Maja 7b
59-920 Bogatynia
Cel działania:
• Aktywny udział w akcjach i programach, społeczno – gospodarczych
nakierowanych na zwalczanie negatywnych zjawisk bezrobocia, bezdomności i
biedy.

• Prowadzenie działalności na rzecz aktywizacji i rozwoju rolno spożywczego –
gospodarczego, oraz tworzenia właściwych warunków dla lokalnej
przedsiębiorczości w tym sektorze, oraz popierania wszelkich inicjatyw
zmierzających do powstania spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych i
pomocy dla tych już istniejących i zagrożonych.

• Podejmowanie i inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego i
propagowanie działań proekologicznych oraz nowoczesnych technologii.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Izerski Klub Sportowy i Turystyki Górskiej w Bogatyni
ul. Białogórska 28
59-920 Bogatynia
izerski@op.pl

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez organizowanie i rozwijanie
alpinizmu, narciarstwa alpejskiego, narciarstwa biegowego, narciarstwa
turystycznego, kolarstwa górskiego, snowboardingu, spływów kajakowych,
górskich biegów na orientację, górskiej szkoły przetrwania, turystyki wyprawowej,
turystyki górskiej i wysokogórskiej.

• Działanie między innymi na rzecz edukacji, oświaty i wychowania młodzieży w
zakresie wiedzy o górach, regionach górskich, bezpieczeństwa w górach oraz
ochrony środowiska górskiego.

• Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich.
Dokonania:

……………………………………………………………………………………………………………………….
Klub Karate Shotokan AGE-KAN Bogatynia
ul. Armii WP 1
59-920 Bogatynia
agekan.bogatynia@gmail.com
Celami Klubu są:
• Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności
fizycznej.

• Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji
fizycznej.

• Czynny udział w życiu społecznym regionu.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………........................
Klub Motorowy ELTUR przy PGE Elektrownia Turów S.A.
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
wlodzimierz.maciaszek@elturow.bot.pl
mieczysław.cedro@elturow.bot.pl
Celami działania klubu są:
• Rozwijanie turystyki i sportu motorowego.

• Propagowanie wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
• Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Klub Nauczycielski „IZIS” w Bogatyni
ul. Paderewskiego 6a/8
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 32 854, 606 954 314
wanda-mt@wp.pl
klub.izis@wp.pl
www.klub.izis.webpark.pl
Celami Stowarzyszenia są:

• Integracja środowiska nauczycielskiego.
• Zagospodarowanie czasu wolnego nauczycieli emerytów.
• Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
• Wszechstronne krzewieni kultury.
• Pobudzanie środowiska nauczycieli emerytów do większego angażowania się w
życie kulturalno- społeczne miasta i gminy Bogatynia, a także powiatu
zgorzeleckiego.

• Integracja międzypokoleniowa.
• Współpraca międzynarodowa.

Dokonania: na stronie internetowej www.klub.izis.webpark.pl
Klub Puszystych w Bogatyni – organizacja pożytku publicznego
ul. Puszkina 10
59-920 Bogatynia
tel. 502 405 717
Anetta22@op.pl
Celem działalności Klubu jest:
• upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia, kultury fizycznej i sportu;

• Popularyzowanie i szerzenie wśród społeczeństwa działań prozdrowotnych i
profilaktycznych, które mogą służyć jako terapia dla osób, nie mogących sobie
poradzić z nadwagą oraz zapobieganie nieodwracalnym skutkom zdrowotnym
wynikającym z otyłości.

• Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, zachowanie i przywrócenie zdrowia
oraz zapewnienie rozwoju psychofizycznego a także upowszechnianie działań
sportowo- turystycznych i integracyjno- rekreacyjnych.
Wyłącznym celem działalności stowarzyszenia są:
1. Zadania realizowane, jako odpłatna działalność pożytku publicznego: ochrona
zdrowia i upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej;
2. Zadania realizowane, jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego: działania

na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………

Klub Rowerowy ,,Dynamo Tur” przy PGE Elektrownia Turów S. A.
ul. Młodych Energetyków 12
59-920 Bogatynia
Celami Stowarzyszenia są:
• Działanie na rzecz stwarzania warunków do uprawiania turystyki rowerowej na
terenie powiatu zgorzeleckiego.

• Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywności wśród mieszkańców powiatu
zgorzeleckiego.

• Skupianie w swoich szeregach osób uprawiających turystykę rowerową oraz jej
sympatyków.

• Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach wytyczania tras
rowerowych na terenie powiatu zgorzeleckiego.

• Promocja powiatu zgorzeleckiego wraz z jego zabytkami i miejscami atrakcyjnymi
turystycznie.

• Pobudzanie świadomości o prawach i obowiązkach osób korzystających z
rowerów.

• Współpraca z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi propagującymi
aktywność fizyczną i turystykę
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….....................
Klub Sportowy GROM w Bogatyni
Energetyków 28/1
59-920 Bogatynia
ksgrom@interia.pl

ul.

Cele stowarzyszenia:
• Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,

• Rozwijanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
• Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich na terenie
swego działania,

• Przygotowanie zawodników do współzawodnictwa sportowego.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….....................

Klub Sportowy ,,RACKETS”
ul. Styki 10/8
59-920 Bogatynia
racketsbogatynia@gmail.com
nowakstan@poczta.onet.pl
Celami Klubu są:
• Pobudzanie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej w życiu
człowieka i społeczeństwa. Działanie na rzecz rozwijania różnorodnych form
kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.

• Zapobieganie patologiom społecznym, kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości.

• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
zdrowotnej, sportowej i rekreacyjnej.

• Promocja i popieranie wszelkich inicjatyw dotyczących kultury fizycznej.
• Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacji.
• Osiąganie jak najlepszych wynikach w zawodach ogólnodostępnych jak i w
zawodach w sporcie kwalifikowanym.

• Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i innych na
terenie swego działania.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………......................

LKS Zjednoczeni Porajów – Kopaczów
Porajów, ul. Poniatowskiego, 59-921 Sieniawka
Do korespondencji: ul. Zamoyskiego 30a/2, 59-900 Zgorzelec
mikry@autograf.pl
robert475@onet.eu
Celami Stowarzyszenia są:
• Prowadzenie działalności w zakresie sportu amatorskiego, kwalifikowanego i
rekreacji ruchowej.

• Popularyzowanie kultury fizycznej.
• Kształcenie, doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ludowy Klub Sportowy „Jaśnica” w Opolnie Zdroju
Opolno Zdrój, ul. Kasztanowa 27a, 59-920 Bogatynia
Do korespondencji:
Daniel Kiżuk
Opolno Zdrój, ul. Świerczewskiego 13
lksjasnica@wp.pl
Cele stowarzyszenia:
• Prowadzenie działalności w zakresie sportu amatorskiego / kwalifikowanego / i
rekreacji ruchowej,

• Popularyzowanie kultury fizycznej,
• Kształcenie, doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich,
• Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
• Zapewnienie mieszkańcom gminy Bogatynia udziału w imprezach, zawodach
sportowych jako wartościową formę wypoczynku i integracji.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….......................
Ludowy Klub Sportowy ,,Pogoń” Markocice
ul. Nadrzeczna18
Do korespondencji:
ul. Styki 2d/11
59-920 Bogatynia
Cel działania:
• Prowadzenie działalności w zakresie sportu amatorskiego (kwalifikowanego),
rekreacji ruchowej.

• Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
• Popularyzowanie kultury fizycznej.
• Kształcenie, doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich. Zapewnienie
mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia możliwości udziału w sporcie
kwalifikowanym.

• Zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Bogatynia udziału w imprezach,
zawodach sportowych jako wartościową formę wypoczynku i integracji.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………….

Miejski Klub Sportowy „Granica” w Bogatyni
Sportowa 8
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 32 733
tel. 602 748 154
mksgranica@op.pl
www.granicabogatynia.pl

ul.

Cele stowarzyszenia:
• Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej i innych dyscyplin,

• Zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym,
• Kształtowanie u członków klubu wartości moralnych i fizycznych,
• Zapewnienie ogółowi mieszkańców przeżyć i widowisk sportowych o wysokich
walorach sportowych i etycznych, stanowiące wartościową formę wypoczynku i
integracji,

• Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie statutowej
działalności klubu ,

• Działalność sportowo – rekreacyjna dla mieszkańców Miasta i gminy Bogatynia.
Dokonania: na stronie internetowej klubu www.granicabogatynia.pl
………………………………………………………………………………………………….....................

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Działoszynie
Działoszyn 61
59-916 Bogatynia
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
• Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

• Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

• Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi.

• Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu
oraz przeprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

• Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich.

• Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….......................
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Kopaczowie
ul. Krótka 14
59-921 Sieniawka
tel. 075 77 38 186
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
• Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

• Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

• Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi.

• Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu
oraz przeprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

• Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich.

• Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Porajowie
ul. Różana 1
59-921 Sieniawka
tel. 075 77 83 260
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
• Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

• Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

• Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi.

• Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu
oraz przeprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

• Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich.

• Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Sieniawce
ul. Rolnicza 1a
59-921 Sieniawka
tel. 075 77 38 251
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
• Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

• Branie udziału w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

• Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi.

• Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu
oraz przeprowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

• Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich.

• Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………......................
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Bogatyni - organizacja pożytku
publicznego

ul. Fabryczna 4/1
59-920 Bogatynia
Celem działania Stowarzyszenia jest?
• Opieka i pomoc ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona ich
interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i
samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych
organizacji.

• Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i
społeczeństwie.

• Integracja środowisk chorych na cukrzyce w celu organizowania samopomocy
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………....................
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klauza Oddział
Bogatyni
ul. Warszawska 10/2
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 33 491
bogatynia@klanza.org.pl

w

Celem Stowarzyszenia jest:
• Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej w społeczeństwie.

• Wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych, kulturalnych i społecznych.
• Działania na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania.
• Propagowanie metody Klanzy i innych metod aktywizujących w pracy z grupą.
• Tworzenie warunków do rozwoju różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i
osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich
specyficznych potrzeb przy zastosowaniu metody Klanzy zawierającej m.in.
elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące.

• Integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania
kultury pedagogicznej.

• Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.

• Działania na rzecz dobra rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.

• Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
• Promocja i organizacja wolontariatu.
• Upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

• Stworzenie systemu kształcenia liderów grup.
• Wspieranie prawnych inicjatyw związanych z ochroną prawa dziecka,
przeciwdziałaniem przemocy oraz pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

• Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i władzami
publicznymi w zakresie określonym w pkt 1-14.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………
Ruch Wspierania Samorządności w Bogatyni
ul. 1– go Maja 35
Do korespondencji:
Lutogniewie 13
59-916 Bogatynia
Celem Stowarzyszenia jest:
• Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do wspierania i
monitorowania instytucji publicznych i politycznych, a także zapobieganie
nieprawidłowościom w ich działaniu.

• Propagowanie myśli demokratycznej oraz budowa jej fundamentalnych wartości ,
takich jak: wolności jednostki, podnoszenie prawa własności prywatnej.

• Budowanie spójności życia społecznego zagrożonego nierównomiernym postępem
technicznym i niezrównoważonym rozwojem społecznym.

• Podejmowanie działań na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych.
• Podejmowanie działań mających na celu rozwój wspólnot mieszkańców i
społeczności lokalnych.

• Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
• Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobą, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

• Działalność charytatywna.

• Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.

• Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….......................
Stowarzyszenie ,,Bogatyński Ruch Obywatelski” w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 39 F, 59-920 Bogatynia
Celem Stowarzyszenia jest:
• rozwój świadomości obywatelskiej;

• wspieranie wszelkich form aktywności społecznej;
• ochrona swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji;

• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;

• podtrzymywania tradycji narodowej;
• upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
• wspierania kultury, sztuki oraz edukacji i wychowania;
• upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
• ochrona zdrowia i promocja zdrowego życia;
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom o trudnej sytuacji
życiowej;

• promocji i organizacji wolontariatu;
• ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• aktywizacji terenów wiejskich we współpracy z organizacjami rolniczymi;
• wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości;
• aktywizacji zawodowej oraz osób pozostających bez pracy;

• porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;

• ochrony praw konsumentów;
• pobudzanie aspiracji oraz kształtowanie aktywnych postaw młodzieży;
• tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijanie zainteresowań
młodych ludzi;

• podejmowania działań na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 29a
59-920 Bogatynia
Celem Stowarzyszenia jest:
• Zrzeszanie emerytów, rencistów, byłych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników
cywilnych resortu spraw wewnętrznych oraz wdów i wdowców po nich, dla
poprawy warunków socjalno – bytowych oraz organizowania ich uczestniczenia w
życiu społecznym i publicznym swego środowiska i kraju.

• Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków.
• Aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie
i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno – moralnej, a także
pielęgnowania pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w
środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników cywilnych resortu
spraw wewnętrznych i ich rodzin.

• Ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z
tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych i
kulturalnych oraz sprawozdania w tym zakresie kontroli społecznej.

• Reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych
wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra
Spraw Wewnętrznych i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek
organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych
organizacji.

Dokonania:

…………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Miłośników Piłki Każdej
ul. Armii Czerwonej 2
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 32 570
kurczynski_cezary@poczta.onet.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Dbałość o powszechną dostępność do obiektów sportowo-rekreacyjnych w
gminie.
•

Ochrona praw mieszkańców do korzystania z gminnych obiektów sportowych.

•

Kształtowanie opinii i ocen wywiązywania się przez właściwe organy z
ustawowych obowiązków, związanych z kulturą fizyczną.

•

Upowszechnianie wiedzy o zaletach czynnego wypoczynku.

•

Popularyzacja (zasad) uprawiania sportu masowego.

•

Inicjowanie i współudział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

•

Pielęgnowanie tradycji masowego uprawiania sportu, szczególnie gier
zespołowych.

•

Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych z członkami stowarzyszenia .

•

Udzielanie pomocy organizacyjnej zrzeszeniom sportowym, prowadzenie
poradnictwa w zakresie uprawiania sportu masowego.

•

Organizowanie życia koleżeńskiego i towarzyskiego w obszarze swego działania.

Dokonania
………………………………………………………………………………………………….......................
Stowarzyszenie Na Rzecz Dostępnego Budownictwa – Ziemi Bogatyńskiej.
ul. Białogórska 2F
59-920 Bogatynia
Celem Stowarzyszenia jest:
• Rozwijanie taniej bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie.

• Reintegracja społeczna i zawodowa osób podlegających wykluczeniu
społecznemu, ich powrotu do społeczeństwa oraz zapewnienie odpowiednich
warunków lokalowych.

• Uczestnictwo osób dotkniętych szeroko rozumianym ubóstwem w programach:
wspólnot, socjalno – edukacyjnym, zatrudnienia socjalnego oraz dostępnego
budownictwa.

• Współpraca z różnymi podmiotami pomocy społecznej w kraju i zagranicą,
instytucjami administracji publicznej, przedstawicielami biznesu, organizacjami
kościelnymi i pozarządowymi w zakresie programów reintegracji społecznej i
zawodowej grup podlegających wykluczeniu społecznemu.

• Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………......................
Stowarzyszenie Plastyków ,,Krecha”
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 32 522
bokbogatynia@o2.pl
Cel działania organizacji:
• Tworzenie, popularyzacja oraz upowszechnianie sztuki w szerokim słowa
znaczeniu.

• Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
• Tworzenie warunków dla rękodzieła artystycznego i ludowego.
• Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
plastycznych.

• Pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Radio i Telewizja Bogatynia
ul. Wyczółkowskiego 42a
59-920 Bogatynia
tel. 602 597 660, 602 647 392, 602 449 946
Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie i rozpowszechnianie kultury oraz integracji
społeczeństwa lokalnego na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz gmin ościennych
realizowane w szczególności poprzez:
• utworzenie oraz nadawanie lokalnego programu telewizyjnego, radiowego,
serwisu internetowego oraz prasy lokalnej

• stworzenie właściwych warunków odbioru programów telewizyjnych radiowych
• propagowanie osiągnięć społeczności lokalnej w wymienionych w ust. a) mediach
• prowadzenie bieżącej informacji społeczności lokalnej wymienionych w ust.
a)mediach

• organizację i współorganizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….......................
Stowarzyszenie Sportowe GLADIATOR w Bogatynia
ul. Sportowa 8
59-920 Bogatynia
wysy31@wp.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Działanie na rzecz rozwijania różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i
młodzieży szkolnej oraz dorosłych.

• Zapobieganie pogarszaniu się sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
szkolnej oraz dorosłych.

• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
sportowej.

• Promocja i popieranie zdrowego i aktywnego trybu życia.
• Pobudzanie świadomości dzieci i młodzieży oraz dorosłych o wpływie sportu i
rekreacji na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

• Ochrona dzieci i młodzieży oraz dorosłych przez zgubnym wpływem chorób
cywilizacyjnych.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne ,,Piłki Ulicznej”
ul. Białogórska 2F
59-920 Bogatynia
pilka.uliczna@op.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i bezrobotnych w miejscu
zamieszkania w oparciu o współdziałanie ze społecznością lokalną i samorządową.

• Organizowanie i prowadzenie sekcji klubów sportowych Piłki Ulicznej, inspirowanie
dzieci, młodzieży i bezrobotnych mieszkańców Wsi i Osiedli do różnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw, a w szczególności tworzenie warunków
sprzyjających włączeniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną.

• Organizowanie imprez plenerowych dla członków Klubu Piłki Ulicznej i
społeczności lokalnej, wspieranie aktywności i współpracy różnych lokalnych
partnerów, wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowanie młodzieży
oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowo- rekreacyjno- turystycznych.

• Pożyteczne i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
bezrobotnych jak i mieszkańców Wsi, Osiedla poprzez organizację imprez
kulturalno- sportowo- rekreacyjnych, integracji dzieci, młodzieży, bezrobotnych i
mieszkańców wokół spraw ważnych dla Wsi i Powiatu.

• Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.
• Organizacja wycieczek sportowo- rekreacyjnych oraz krajoznawczo-sportowoturystycznych.

• Organizacja zawodów oraz imprez rekreacyjno- turystycznych dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.

• Organizacja zlotów sportowo-rekreacyjnych i podróżników.
• Promocja młodych sportowców oraz podróżników oraz ich osiągnięć.
• Propagowanie zdrowego stylu życia nie akceptującego narkotyków, alkoholu i
innych patologii, poprzez pobudzanie inspiracji poznawczych i twórczych dzieci i
młodzieży, bezrobotnych oraz kształtowanie aktywnych postaw wobec
rzeczywistości

• Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk podróżników, sportu i
rekreacji oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami podobnych
celach w strefie granicznej(Niemcy, Czechy).

• Rozbudzenie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją wspólnego miasta, regionu
Polski, Europy i Świata, oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym podczas
organizowanych wyjazdów.

• Wydawanie publikacji w/w tematach

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Taksówkarzy Taxi Bogatynia

ul. Zamoyskiego 2
59-920 Bogatynia
heiga1@interia.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Zrzeszenie taksówkarzy w celu poprawienia efektywności ich pracy.

• Unormowanie zasad współpracy taksówkarzy w środowisku pracy.
• Świadczenie pomocy prawnej zrzeszonym w Stowarzyszeniu.
• Rozstrzyganiu w sytuacjach konfliktowych za pośrednictwem Stowarzyszenia,
ewentualnie pomocy prawnika.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych
ul. Pocztowa 2a
59-920 Bogatynia
tel. /fax. 075 77 35 651
zdjust@o2.pl
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
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) ochrona i promocja zdrowia;
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) propagowanie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12) propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
15) propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
17) propagowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań
wspomagających rozwój demokracji;
19) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
20) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

21) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
22) promocja i organizacja wolontariatu;
23) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
24) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
25) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
27) działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie,
finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym w pkt. 1-32.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Białogórska 11/6
59-920 Bogatynia
malgorzatawisniewska@wp.pl
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• Gromadzenie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia w
tym również tych z dostępnych funduszy pomocowych.

• Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Gminy Bogatynia, również we
współpracy z organizacjami realizujące podobne cele.

• Promowanie członków stowarzyszenia i wspieranie ich w działalności społecznej,
politycznej i gospodarczej.

• Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
• Organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów.
• Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych.
• Doradztwo prawne i zawodowe.
• Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy.
• Organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej.
• Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
• Współpracę z krajowymi, zagranicznymi, i międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań
statutowych Stowarzyszenia.

• Tworzenie form wymiany myśli, poglądów i doświadczeń na sprawy gospodarcze,
społeczne i polityczne.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………….

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Integracji i Pomocy Dziecku ,,Malec”organizacja pożytku publicznego
ul. Waryńskiego 19/21
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 32 861
almale@wp.pl
Cel i działania organizacji:
• Wspieranie i pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin wielodzietnych, środowisk
biednych, dotkniętych bezrobociem i uzależnieniami.

• Stworzenie możliwości wyrównania szans edukacyjnych;
• Prowadzenie dożywienia
• Organizacja zajęć edukacyjnych i wyrównawczych
• Organizowanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej, oraz pomoc
dzieciom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych.

• Umożliwianie własnego odpoczynku w dni wolne od nauki szkolnej, ferie i wakacje
• Pomoc w prawidłowym zagospodarowaniu czasu wolnego
• Promocja działań skierowanych na wsparcie rozwoju, opieki i integracji dzieci
• Szerzenie oświaty zdrowotnej i profilaktyki
• Pomoc w rozwoju zainteresowań i uzdolnień
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………
Towarzystwo Akcjonariatu Pracowniczego Górnictwo Energetyka w Bogatyni
ul. Dworcowa 8
59-920 Bogatynia
Celem Towarzystwa jest:

• Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej adresowanej do członków

stowarzyszenia – pracowników będących akcjonariuszami spółki, w której pracują
• Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy o rynku kapitałowym
• Współpraca z władzami samorządowymi na rzecz rozwoju samorządowego i kreowania
lokalnej przedsiębiorczości
• Organizowanie udziału w organach przedstawicielskich swoich zakładów pracy
• Promowanie i realizowanie inicjatyw mającej na celu rozwijanie aktywności inwestorskiej
wśród członków stowarzyszenia.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………….
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej- organizacja pożytku publicznego
ul. II Armii WP 2G
59-920 Bogatynia
Tel. 75 77 32 772
tmzbbogatynia@interia.pl
Celem Towarzystwa jest realizacja zadań w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
• działalności charytatywnej;
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• ochrony i promocji zdrowia;
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
• wypoczynku dzieci i młodzieży;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• turystyki i krajoznawstwa;
• porządku i bezpieczeństwa publicznego;
• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• ratownictwa i ochrony ludności;
• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen

w kraju i za granicą;
• działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
• promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………...................
Bractwo Ziemi Bogatyńskiej – organizacja pożytku publicznego
ul. II Armii WP 2g
59-920 Bogatynia
ontus.bowa@poczta.onet.pl
bractwo-bogatynia@gazeta.pl
tel. 075 77 32 342, fax. 075 77 33 975
tel. 601 328 828
Cele Stowarzyszenia to:
• Działanie na rzecz ocalenia pamięci o czasach minionych
• Działanie na rzecz przywrócenia dawnej świetności domów przysłupowych
• Utworzenie Regionalnej Izby Pamięci
• Współpraca z podobnymi organizacjami w Czechach i Niemczech
• Zapobieganie niszczeniu zabytków znajdujących się na terenie miasta i gminy Bogatynia
• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
przewidzianej statutem
• Promocja i popieranie inicjatyw obywatelskich mających za zadanie przywracanie
świadomości historycznej
Dokonania;
…………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Transgranicznych
ul. Energetyków 29
59-920 Bogatynia
krzysztof.gnacy@wp.pl
Celem stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych na terenie miasta i gminy
Bogatynia
- tworzenie przestrzeni dla zmiany społecznej, zwiększającej uczestnictwo obywateli w
demokratycznym państwie prawa
- rozwój świadomości obywatelskiej oraz upowszechnianie i ochrona praw i wolności
człowieka i obywatela
- pogłębianie integracji europejskiej, pomoc w spełnianiu unijnych norm
- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- rozwijanie współ[racy międzynarodowej
- tworzenie projektów współfinansowanych z UE
- współpraca z innymi stowarzyszeniami
- wspieranie środowisk dysfunkcyjnych
- wspieranie działań gospodarczych ograniczających bezrobocie.
Dokonania:

…………………………………………………………………………………………………………………………
Towarzystwo Przyjaciół i Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Bogatynia
ul. Wyczółkowskiego 43
Do korespondencji:
Porajów
ul. Różana 26a
59- 921 Sieniawka
tel./ fax. 075 7732 669
tel. 604 696 129
emilia.kurzatkowska@gmail.com
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka jego wielostronny rozwój,
zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godności a w szczególności:
• tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom;

• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie
zdrowego stylu, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych;

• ochrony dzieci przed patologia społeczną, przemocą, złym traktowaniem,
bezprawnym wykorzystywaniem dzieci, dyskryminacją i innymi formami
wykorzystywania krzywdzenia oraz pomoc dzieciom – ofiarom wypadków
losowych, komunikacyjnych i przestępstw.

• Upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie
wychowaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do
poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie
skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

• Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich;
upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowanie
obywatelskiego.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Uczniowski Klub Sportowy ,,Champion” przy Publicznej SP Nr 1 w Bogatyni
ul. Plac Bohaterów Warszawy 1
59-920 Bogatynia
coutch@vp.pl
Celem Klubu jest:
• Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków Klubu.

• Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych.

• Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.

• Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju oraz sprawności fizycznej i umysłowej.

• Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.

• Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego.

• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
szkolnej.

• Uczestniczenie ogólnodostępnych imprezach sportowych.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Uczniowski Klub Sportowy „EL-TUR” przy SP nr 3 w Bogatyni
ul.
Wyczółkowskiego 42a
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 33 253
SP3BOGATYNIA@PRO.ONET.PL
WWW.szachy-bogatynia.pl
Cele stowarzyszenia:
• Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i
materialną rodziców i sympatyków Klubu,

• Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań
sportowych,

• Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim,

• Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

• Organizowanie działalności sportowej za szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,

• Organizowanie uczniom wszystkim klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego,

• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu,

• Organizowanie obozów sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych w okresie
ferii zimowych i letnich, jak też w czasie roku szkolnego tzw. „zielone szkoły”,

• Koordynowanie zachowania należytego poziomu sportowego wśród zawodników
poszczególnych dyscyplin sportowych,

• Programowanie i finansowanie procesu szkolenia sportowego,
• Szkolenie Młodzieżowych Organizatorów Sportu.
Dokonania: na stronie internetowej klubu
………………………………………………………………………………………………………………….
Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Gimnazjum Publicznym nr 1
Bogatyni
ul. Chopina 16
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 32 444
bszs11@wp.pl

w

Cele stowarzyszenia:

• Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,
• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
szkolnej,

• Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na ternie
swego działania,
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………….
UKS SMECZ przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
ul. Chopina 16
59-920 Bogatynia
faks: 075 77 32 444
drajw@wp.pl
nowakstan@poczta.onet.pl
Celami Klubu są:

• Pobudzanie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej w życiu
człowieka i społeczeństwa. Działania na rzecz rozwijania różnorodnych form
kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.

• Zapobieganie patologiom społecznym, kształtowanie pozytywnych cech
charakteru i osobowości.

• Wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik w zakresie działalności
zdrowotnej, sportowej i rekreacyjnej.

• Promocja i popieranie wszelkich inicjatyw dotyczących kultury fizycznej.
• Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacji.
• Osiąganie jak najlepszych wyników w zawodach ogólnodostępnych jak i w
zawodach w sporcie kwalifikowanym.

• Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i innych na
terenie swego działania.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….......................

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Zakładowe przy BOT
Elektrownia Turów S. A.
Ul. Poniatowskiego 23a
59-900 Zgodzrelec
Do korespondencji:
ul. Sybiraków 25/6
59-900 Zgorzelec
Celami Związku są:
• Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie
warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych
interesów narodu i państwa.

• Otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz
osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych.

• Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk
niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duch
patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie.

• Czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie
więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość.

• Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji
państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona
godności i honoru członków Związku.

• Działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej.
• Umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
- Gminne w Bogatyni
Do korespondencji:
Kopaczów
ul. Krótka 22
59-921 Sieniawka

Koło Miejsko

Celami Związku SA:
• Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie
warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych
interesów narodu i państwa.

• Otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz
osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych.

• Popularyzowanie i utrwalanie pamięci społecznej dziejów walk
niepodległościowych oraz udział w wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i
obywatelskiego oddania Ojczyźnie.

• Czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymanie
więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość.

• Reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji
państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona
godności i honoru członków Związku.

• Działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej.
• Umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….....................
Związek Sybiraków Koło w Bogatyni

ul. Kościuszki 26
59-920 Bogatynia
Do korespondencji:
ul. Energetyków 10/4
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 32 191
Związek ma na celu:
• Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskanie
dla nich praw takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia
zdrowotne, kombatanckie.
•

Prowadzenie działalności charytatywnej.

•

Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicą
Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywających na terenie byłego ZSRR.

•

Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych
Sybirakach.

•

Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami.

•

Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących
zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.

•

Współpracę z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

•

Popularyzację i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz
poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich

•

Prowadzenie działalności pożytku publiczneo

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………........................
Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne w Bogatyni
Ul. Matejki 27
59-920 Bogatynia
Tel/fax 075 77 30 222
tel. 505 403 002
jprzetacznik@gmail.com
Celem Związku jest:
• organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
• użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki
wędkarskiej.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Polski Związek Wędkarski koło PZW przy Elektrowni Turów
Ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
Celem Związku jest:
• organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
• użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki
wędkarskiej.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów PGE Kopalnia Węgla Brunatnego
Turów S.A. – Górniczy Klub Seniora
Ul. Pocztowa 2a, 59-920 Bogatynia
krysman50@op.pl
•
•
•
•
•
•
•

Działanie na rzecz integracji byłych pracowników PGE Kopalni Węgla
Brunatnego Turów S.A – emerytów i rencistów.
Podtrzymywanie tradycji i obyczajów górniczych.
Upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia.
Popularyzowanie i szerzenie wśród członków działań związanych z wypoczynkiem,
rekreacją i turystyką.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między przygranicznymi społecznościami.
Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
Pomoc charytatywna.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Bogatyńskiej 2010
Ul. Warszawska 30
Tel. 604 109 245
spzb2010@wp.pl
Celami stowarzyszenia są:
•

Rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki i godności przedsiębiorców.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krzewienie poczucia solidarności zawodowej przedsiębiorców.
Wszechstronne propagowanie idei przedsiębiorczości.
Popieranie prywatnej przedsiębiorczości, oddziaływanie na rozwój inicjatyw
gospodarczych.
Reprezentowanie środowiska przedsiębiorców w sprawach związanych z ich
działalnością przed organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami.
Wspieranie przedsiębiorców oraz innych osób fizycznych i prawnych, które znalazły
się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
Organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów
związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
Współdziałanie w upowszechnianiu nowoczesnych form działania podmiotów
gospodarczych.
Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i gminy Bogatynia oraz Powiatu
Zgorzeleckiego.
Udział w kształtowaniu życia społeczno-gospodarczego regionu poprzez czynne
uczestnictwo w sprawowaniu władzy samorządowej.
Promocja członków stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów
gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Upowszechnianie wśród przedsiębiorców działań mających na celu ochronę
środowiska naturalnego.
Współpraca z innymi organizacjami z kraju i zagranicy o podobnych celach.
Organizowanie samopomocy koleżeńskiej, działalności kulturalno-oświatowej,
sportowej i turystycznej.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Polski Związek Wędkarski Koło przy PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów
w Bogatyni
59-916 Bogatynia 3
75 77 35 583
waldemar.mazurek@kwbturow.bot.pl
Celem Związku jest:
• organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
• użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki
wędkarskiej.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Silne Kobiety Bogatyni
Ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia
Tel. 881 484 767
Email: kontakt@silnekobietybogatyni.eu

Celami Stowarzyszenia jest działalność:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

na rzecz równych kobiet i mężczyzn, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu u
dyskryminacji kobiet
na rzecz upowszechniania swobód obywatelskich i działań wspomagających
rozwój demokracji
wspomagająca rozwój gospodarzy, w tym rozwój przedsiębiorczości ze
szczególnym uwzględnieniem wzmacniania podstaw przedsiębiorczości kobiet,
promocji zatrudnienia i kwalifikacji zawodowej, rozwijania umiejętności
poszukiwania pracy, zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych na
rynku pracy
w zakresie ochrony promocji zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej, sportu, promocji zdrowego stylu i trybu życia
wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej w szczególności
poprzez inicjowanie i zachęcanie władz samorządowych do podejmowania
działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
na rzez rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy społecznej w tym
przeciwdziałania patologiom społecznym
w zakresie dobroczynności, w tym pomocy ofiarom katastrof i klęsk
żywiołowych
na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami
naukowa, oświatowa i kulturalna

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Inicjatywa Społeczno – Obywatelska ”ISO Bogatynia”
ul. Ludowa 10, 59-920 Bogatynia
klara00@o2.pl
Celami Stowarzyszenia są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działanie na rzecz środowiska lokalnego i ponad lokalnego.
Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
Zapobieganie patologiom i wykluczeniu społecznemu młodzieży i osób dorosłych.
Propagowanie działalności Stowarzyszenia, w środowisku lokalnym.
Współpraca i integracja z organizacjami społecznymi innych państw, w szczególności
Czech i Niemiec.
Promocja i udział w działaniach związanych ze sportem, kulturą i rekreacją realizowanych
przez Stowarzyszenie oraz z innymi podmiotami.
Współpraca z organami władz samorządowych i państwowych.
Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia.
Pobudzanie świadomości lokalnej i ponad lokalnej poprzez promowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego.
Działania związane z ochroną ludności i mienia.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Stowarzyszenie Media Lokalne
ul. Dworska 3/3, 59-920 Bogatynia
tel. 781 688 203
redakcja@tvbogatynia.pl
Celem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenia jest:
Działanie na rzecz popularyzacji, upowszechnienia i rozwoju Mediów Lokalnych.
Szkolenie adeptów sztuki radiowej i telewizyjnej.
Niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia, oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom.
Promowanie i pomoc młodym talentom.
Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży.
Ochrona zdrowia poprzez promocję oraz inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w
regionie.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Działanie na rzecz rozwoju turystyki, sportu i kultury.
Popularyzacja osiągnięć kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą.
Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Integracja społeczności lokalnych oraz aktywizacja w życiu społeczno-kulturalnym.
Wspieranie inicjatyw społecznych w pozyskiwaniu środków pieniężnych na pomoc dla
ludzi najbardziej potrzebujących.
Wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, promocja zwiększenia
zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy w tym osób
niepełnosprawnych i młodzieży.
Współpraca z organizacjami lokalnymi, wspierania działań oświatowych, kulturalnych i
sportowych.
Działanie na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności oraz praw człowieka, swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i tworzenie sieci
wolontariatu.
Uczestniczenie w programach pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z
nią współpracujących.
Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju.
Prowadzenie rozgłośni radiowej.

„DOLTEX – Stowarzyszenie Byłych Pracowników Zakładów Bawełnianych” w
Bogatyni
Ul. II Armii WP 2g, 59-920 Bogatynia
magdalena.garb@o2.pl
Celami Stowarzyszenia są:
•
•

Prowadzenie działalności na rzecz byłych pracowników „Doltex” oraz pracowników
zakładów Centralnej Piwnicy win Importowanych w Bogatyni
Utworzenie kół zainteresowań dostępne dla wszystkich mieszkańców

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwijanie i integrowanie środowiska lokalnego
Wszechstronna i wielopłaszczyznowa pomoc dla byłych pracowników
Reprezentowanie interesów poszczególnych osób przed władzami państwa, miasta
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Kultura, sztuka, ochrona dóbr osobistych i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32

Dokonania:
Uczniowski Klub Sportowy PATOMSWIM w Bogatyni
Ul. Chrobrego 20, 59-920 Bogatynia
1982pm@wp.pl
Celami klubu są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pobudzanie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej w życiu człowieka i
społeczeństwa. Działanie na rzecz rozwijania różnorodnych form kultury fizycznej w
środowisku dzieci i młodzieży.
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności pływackich dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej.
Osiąganie jak najlepszych wyników w zawodach ogólnodostępnych jak i w zawodach w
sporcie kwalifikowanym.
Integrowanie środowisk: uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie
swojego działania.
Zapobieganie patologiom społecznym i wadą postawy. Ochrona dzieci i młodzieży przed
negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacji.
Kształtowanie u członków i uczestników klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych.
Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
Promocja i popieranie wszelkich inicjatyw dotyczących kultury fizycznej i sportu.

Dokonania ……………………………………………………………………………………………………

Stowarzyszenie „Razem Dla Bogatyni”
ul. II Armii WP 2g, 59-920 Bogatynia
608 583 197 lub 665 150 149
razemdlabogatyni@wp.pl
Celami Stowarzyszenia są:
Prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego;
Utworzenie kół zainteresowań dostępnych dla wszystkich mieszkańców;
Rozwijanie i integrowanie środowiska lokalnego;
Reprezentowanie interesów poszczególnych osób przed władzami państwa, miasta;
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
Działalność charytatywna;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
Turystyka i krajoznawstwo;
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32;
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i
współpracy między społeczeństwami;
Twórcze pobudzanie aktywności społeczno-politycznej oraz stwarzanie warunków do
podnoszenia poziomu kultury, sztuki i oświaty;
Nawiązywanie współpracy partnerskiej z miastami, regionami i gminami innych
państw;
Stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego gminy;
Wykreowanie elit intelektualnych, politycznych i gospodarczych ludności rodzimej.
Dokonania:…………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Koła Gospodyń „Amarylis”
Ul. Ogrodowa 2, 59-916 Bogatynia
Celem stowarzyszenia jest:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk;
Praca na rzecz integracji pokoleń;
Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych;
Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu promocji zdrowia;
Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa gminy Bogatynia;
Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej,
warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej;
Prace na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Bogatynia;
Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym,
powiatowym i regionalnym;
Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych
przejawów życia społecznego mieszkańców gminy Bogatynia.

Dokonania …………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Wspierania Liceum w Bogatyni
Ul. II Armii Wojska Polskiego 5, 59-920 Bogatynia
75 77 32 381, 602 495 027
koziobrodzki@gmail.com
Celem stowarzyszenia jest:
Rozszerzenie (stworzenie) oferty edukacyjnej dla uczniów gimnazjum;
Promowanie zdrowego stylu życia
Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz lokalnego środowiska;
Promowanie szkoły w lokalnym środowisko oraz regionie;
Rozwój bazy dydaktycznej;
Organizowanie współpracy z uczelniami i środowiskami akademickimi;
Wspieranie rozwoju zawodowego członków stowarzyszenia, nauczycieli i innych
zainteresowanych własną edukacją osób;
Organizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży;
Promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśli pedagogicznych i metod
edukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych;
Wspieranie procesu demokratyzacji polskiej szkoły;
Wspomaganie rozwoju oświaty na szczeblu lokalnym;
Tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych.
Stowarzyszenie „Aktywistki z Pogranicza”
Kopaczów ul. Główna 3/1, 59-920 Bogatynia
Aktywistkizpogranicza@wp.pl
Celami stowarzyszenia są:
• Propagowanie podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych.
• Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju Kopaczowa poprzez czynny udział
członków stowarzyszenia w życiu wsi.
• Podnoszenie statusu społecznego wśród kobiet wiejskich, ich wiedzy prawnej,
ekonomicznej i zawodowej.
• Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich.

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania
tradycyjnych wartości.
Praca na rzecz dzieci i młodzieży.
Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej,
warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.
Podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi Kopaczów
oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i
znajdujących się w trudnych warunkach życiowych.
Organizowanie i koordynacja imprez okolicznościowych wsi Kopaczów.
Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej na terenie wsi
Kopaczów.
Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi w tym również
partnerskimi z Czech i Niemiec.

Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO” Bogatynia
59-920 Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 16/1
mi83@op.pl
Celami Klubu są:
1. Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta
i
powiatu.
2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności siatkarskich dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.
3. Popularyzowanie piłki siatkowej w środowisku dzieci i młodzieży.
4. Zapobieganie wadom postawy poprzez ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.
5. Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim.
6. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
7. Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji
zdrowotnych.
8. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu.
10. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami.
11. Uczestniczenie w obozach sportowych na obszarze samorządu terytorialnego
i poza nim.
12. Uczestniczenie w działalności charytatywnej na obszarze samorządu terytorialnego i poza
nim.
13. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.

Stowarzyszenie Nasze Opolno Zdrój – Stow. zwykłe

Opolno Zdrój, ul. Krakowska 10, 59-921 Sieniawka
Do korespondencji ul. Parkowa 12/1
jolcia230@wp.pl
Celem stowarzyszenia jest:
• Ochrona mieszkańców Opolna Zdroju przed dyktaturą kopalni w sprawach wywłaszczeń;
• Zapobieganie szkodom środowiska naturalnego powstałym w wyniku działania kopalni
(wypiętrzenia, zapadliska, pustki, hałdy mas ziemnych, zmiany w krajobrazie, zmiany stosunków
wodnych, emisja hałasu od maszyn i urządzeń, emisja pyłów i odpadów itp.);
• Egzekwowanie od kopalni napraw uszkodzonej infrastruktury drogowej, energetycznej,
wodno-kanalizacyjnej, socjalnej;
• Wysuwanie roszczeń w obronie wartości dóbr wspólnych;
• Wysuwanie roszczeń w obronie dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
• Krzewienie wartości historycznych dot. naszej miejscowości.

Łużycka Grupa Poszukiwawcza – Stow. zwykłe
ul. Styki 2b/9, 59-920 Bogatynia
Tel. 602 689 930
e-mail: lgpbogatynia@interia.pl
www.lgp.org.pl
Celem stowarzyszenia jest:
•
•
•
•
•

Działanie na rzecz popularyzacji i weryfikacji historii;
Badania obiektów historycznych;
Popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii wśród społeczeństwa;
Promocja i popierania Miasta i Gminy Bogatynia;
Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi;

Stowarzyszenie „Nasz Szpital”
59-920 Bogatynia ul. Szpitalna 16
Tel. 75 77 32 525
Celem stowarzyszenia jest poprawa sytuacji pacjentów Szpitala Gminnego w Bogatyni.
Stowarzyszenie wspiera finansowo i organizacyjnie działania szpitala w kierunku:
1. Podniesienia jakości i dostępności usług medycznych oferowanych przez szpital
2. Promowanie wysokiego standardu opieki medycznej, wysokich standardów
organizacyjnych oraz stosowania najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych.
3. Przyczynia się do modernizacji i rozwoju Szpitala Gminnego w Bogatyni
4. Zakupu nowoczesnego sprzętu:

a) medycznego
- pozwalającego na odtworzenie posiadanej bazy sprzętowej
- pozwalającego na poszerzenie pakietu świadczonych usług
b) pozostałego sprzętu potrzebnego do działania szpitala
5. Promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych

Klub Sportowy ZRYW BOGATYNIA
Bratków 32, 59-916 Bogatynia
Tel. 512 321 244
Celami Klubu jest:
•
•
•
•
•
•
•

Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta
i powiatu.
Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza
nim.
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
funkcji zdrowotnych.
Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jasnej Góry „Góra Możliwości”
Jasna Góra ul. Górska 39, 59-921 Sieniawka

Celem stowarzyszenia jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miejscowości Jasna Góra,
a w szczególności:
•
•
•
•

Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju;
Wyrównywanie szans, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa mieszkańców
wsi;
Pobudzanie środowiska wiejskiego do działania;
Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi, m międzynarodowymi instytucjami i
organizacjami, które mają znaczenie dla rozwoju wsi i wypełniania statutowych zadań
stowarzyszenia;
Współpraca z lokalnymi samorządami w kraju i za granicą oraz sołtysem i radą sołecką
wsi Jasna Góra;
Obrona praw i interesów mieszkańców wsi;
Integracja środowiska lokalnego;
Promocja wsi;
Poprawa zagospodarowania istniejącej bazy materialnej na terenie wsi (m.in. świetlicy
wiejskiej, placu zabaw, boiska, ścieżek spacerowych itp.);
Inicjowanie, doradztwo i opiniowanie w planowaniu inwestycji na terenie sołectwa Jasna
Góra;
Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu regionu;
Praca na rzecz wzrostu walorów estetycznych, bezpieczeństwa i rozwoju wsi Jana Góra;
Praca na rzecz rewitalizacji wsi;
Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zachowania zasad zrównoważonego
rozwoju;
Podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej;
Popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności wsi;
Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku;
Rozbudzenie świadomości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego wsi;
Kultywowanie kultury ludowej w szczególności regionalnej;
Inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych akcji mające na celu
podniesienie jakości życia mieszkańców wsi.

Uczniowski Klub Sportowy „FA Bogatynia”
Ul. Wyczółkowskiego 19/21, 59-920 Bogatynia

Celami Klubu są;
 Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i powiatu.
 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności piłkarskich dzieci przedszkolnych, szkół
podstawowych.
 Popularyzowanie piłki nożnej w środowisku dzieci i młodzieży.
 Zapobieganie wadom postawy poprzez ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.
 Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim.
 Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
 Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji
zdrowotnych.
 Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu.
 Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami.

 Uczestniczenie w obozach sportowych na obszarze samorządu terytorialnego
i poza nim.
 Uczestniczenie w działalności charytatywnej na obszarze samorządu terytorialnego i poza
nim.
 Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
Stowarzyszenie Sportowe TENIS TOTALNY
59-920 Bogatynia ul. Spokojna 22
email: frog74@poczta.onet.pl
celem Klubu jest:
•
•
•
•
•
•

Działanie na rzecz rozwijania różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i
młodzieży szkolnej oraz dorosłych.
Zapobieganie pogarszaniu się sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz
dorosłych.
Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
sportowej.
Promocja i popieranie zdrowego trybu życia.
Pobudzanie świadomości dzieci i młodzieży oraz dorosłych o wpływie sportu i rekreacji
na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
Ochrona dzieci i młodzieży oraz dorosłych przed zgubnym wpływem chorób
cywilizacyjnych.

„Maja - schronisko dla koni”
ul. Dąbrowskiego 22, 59-220 Bogatynia
Celem fundacji jest:
• działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie opieki i pomocy zwierzętom
bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym
• wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej prowadzonej na
rzecz ochrony zwierząt uwzględniająca w szczególności :
1. opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, porzuconymi i potrzebującymi pomocy
2. wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
3. powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz
humanitarnego traktowania zwierząt
4. działania na rzecz ochrony zwierząt towarzyszących, udomowionych i
gospodarskich
5. działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących
6. ochronę środowiska naturalnego
7. popieranie i upowszechnianie animaloterapii
8. wspieranie działań wolontariatu

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej
ul. Daszyńskiego 2, 59-920 Bogatynia
do korespondencji: Ul. Fabryczna 5, 59-920 Bogatynia
henryk.pierzchalski@egbud.pl
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, promocyjnej na
rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia.
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSPiG w Porajowie „Jan III i Dzieci”
Porajów ul. Górnicza 1c, 59-921 Sieniawka
tel. 75 77 38 223 lub 75 71 33 520 – wiceprezes
stowarzyszeniezspig@interia.eu
Celami Stowarzyszenia są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwój i wspieranie bazy dydaktycznej ZSPiG w Porajowie;
Modernizowanie bazy dydaktycznej i zdobywanie dodatkowych środków finansowych,
materialnych dla szkoły;
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz regionie;
Promowanie zdrowego stylu życia;
Współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami oświatowymi krajów ościennych;
Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki i pracy;
Ochrona tradycji i wartości szkoły;
Szeroko rozumiana pomoc dzieciom;
Wspieranie dzieci niepełnosprawnych w formie terapii zajęciowej;
Wspieranie dzieci z rodzin ubogich (nagłe wypadki: choroba, powódź, tajfun, zdarzenia
losowe);
Wspieranie dzieci i ich rodzin zagrożonych patologią społeczną;
Zapewnienie możliwości szkoleń dla nauczycieli, rodziców i dzieci;
Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych celach działania

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatyni
ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia
tel. 75 77 25 203, prezes – 605 239 828
marek.teowicki@bogatynia.pl
osp.bogatynia@o2.pl
Celem stowarzyszenia jest:
• Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z Powiatową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami;
• Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
• Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
• Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;

•
•

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
Działania na rzecz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Mieszkańców „TBS Bogatynia”
Porajów ul. Różana 2b, 59-921 Sieniawka
stowarzyszenie.tbs@gmail.com
Celami stowarzyszenia są:
•
•
•
•
•
•

•
•

Działania na rzecz mieszkańców i mienia gminy Bogatynia;
Ochrona praw lokatorów mieszkańców wybudowanych i nowobudowanych bloków oraz
domów w zasobie komunalnym i Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które są
ulokowane w gminie Bogatynia;
Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
stowarzyszenia;
Promocja i popieranie inicjatyw społecznych;
Pobudzanie świadomości prawnej społeczeństwa;
Reprezentacja członków i prezentowanie stanowiska członków stowarzyszenia w ich
interesach prawnych przed organami centralnymi państwa, wojewódzkimi,
samorządowymi, właścicielskimi, zarządczymi i sądowymi dotyczących mienia
komunalnego i zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
Uczestnictwo w życiu samorządu;
Tworzenie własnych list i komitetów wyborczych w wyborach powszechnych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie Ogrodowe ROD „ZORZA” w Porajowie
Porajów ul. Kolejowa 1/3, 59-921 Sieniawka
surmacz1@o2.pl
Celem stowarzyszenia jest:
• Rozwój ROD w sposób zapewniający jego członkom i osobom bliskim aktywny
wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne
potrzeby;
• Przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
• Ochrona środowiska przyrodniczego;
• Podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia;
• Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka
• Ochrona składników przyrody
Stowarzyszenie Królewska Dolina Górnołużycki Działoszyn
Działoszyn 30, 59-916 Bogatynia
krystyna.proch@onet.eu
dolinakrolewska@gmail.com

Celami Stowarzyszenia są:
•

krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na obszarze Działoszyna i
miejscowości północnej części Gminy Bogatynia,

•

popularyzacja Działoszyna i miejscowości północnej części Gminy Bogatynia, jako terenu
o unikalnych wartościach historycznych i kulturowych,

•

działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej,

•

działalności na rzecz rozwoju terenów wiejskich,

•

podejmowania inicjatyw mających na celu ochronę zabytków i miejsc o wyjątkowych
wartościach kulturowych,

•

tworzenia, promocji i realizacji programów mających na celu ochronę dóbr kultury
Działoszyna oraz miejscowości północnej Gminy Bogatynia,

•

działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej w zakresie unikalnych
wartości regionu,

•

podtrzymywania tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz
integracji europejskiej,

•

propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz krajoznawstwa.

Stowarzyszenie „Igła z nitką”
59-920 Bogatynia, ul. Krakowska 29
j.wisniewska1962@gmail.com
Celem stowarzyszenia jest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
Budowanie świadomości obywatelskiej
Promowanie Gminy Bogatynia i jej mieszkańców
Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego
Propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych
Działania na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym
Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości
Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych
Promocja ekologii i ochrony środowiska
Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych
Inicjowanie i popieranie działań mających na celu podnoszenie cywilizacyjnego i
gospodarczego poziomu życia mieszkańców
Działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej
Integrowanie osób w wieku emerytalnym

Stowarzyszenie Inicjatywa Chrześcijańska „Zło dobrem zwyciężaj”
59-920 Bogatynia ul. Spółdzielcza 14

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie życia społecznego w oparciu o chrześcijańskie wartości
ujęte w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz promocja wiary chrześcijańskiej we
wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, pedagogicznym,
charytatywnym, jak również działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska
społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura,
oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i
lokalny, pomoc społeczna, a w szczególności:
• Ochrona życia i godności człowieka, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz troska o duchowe, moralne i
materialne środowisko ich życia i rozwoju;
• Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i
ochrony zdrowia;
• Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w
szkołach i poza nimi;
• Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
• Integrowanie środowisk lokalnych do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa życiu
społecznym oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, chrześcijańskiej, obywatelskiej i
kulturowej;
• Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich i działań
wspomagających rozwój demokracji;
• Kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych o
obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej,
gospodarczej i politycznej;
• Turystyka i krajoznawstwo oraz ochrona i promocja dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa
narodowego;
• Działalność wspomagająca rozwój i współpracę wspólnot i społeczności lokalnych oraz
nawiązywanie kontaktów, integrację i współpracę międzynarodową;
• Promocja i organizacja wolontariatu;
• Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
• Realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych z celami
stowarzyszenia
• Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych oraz wobec takich grup społecznych
jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz
innych.
Lokalna Idea Transformacji Obywatelskiej LITO
59-920 Bogatynia, ul. Chopina 22/15
wojtek.dobrychlop@gmail.com
Celem Stowarzyszenia jest
Propagowanie i rozwijanie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających:
• Rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
• Promocji i edukacji postaw obywatelskich;
• Działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi w życiu publicznym;
• Rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i kulturalnemu Miasta i Gminy Bogatynia;
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Pomocy w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom spełnianie funkcji
społecznych i zawodowych;
Promocji i organizacji wolontariatu;
Inspirowaniu do podejmowania działalności gospodarczej;
Integrowaniu lokalnej społeczności i jej aktywizacja w celu samodzielnego rozwiązywania
otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
Wspieraniu oraz działaniu w kierunku realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Bogatynia na Lata 2014-2020;
Prowadzeniu działalności badawczej oraz naukowej;
Propagowaniu oraz wspieraniu kultury, sportu i turystyki;
Rozwojowi i promocji edukacji nieformalnej dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
Podejmowaniu działań służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony
środowiska;
Wspieraniu działań na rzecz rozwoju lokalnego oraz aktywizacji społeczności lokalnej,
jako elementu wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy.

Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków „INSULINKA”
59-920 Bogatynia, ul. Fabryczna 4/1
r-irena1950@o2.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej
osób
chorych na cukrzycę;
• Inspirowanie zmian w systemie prawnym, mającym na celu ułatwienie chorym
dostępu do leczenia i rehabilitacji;
• Działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
• Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę
wobec władz państwowych i samorządowych;
• Wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego
społeczeństwa;
• Wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
• udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom
nieletnich diabetyków;
• Działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
• Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Bogatyńska Grupa Motocyklowa – stowarzyszenie zwykłe
Jasna Góra ul. Górska 78, 59-921 Sieniawka
Tel. 606 355 718
Mail: izamirek78@wp.pl
Cele działania:
• Rozwój i popularyzacja motoryzacji;
• Promowanie Gminy Bogatynia;
• Propagowanie zorganizowanych form turystyki motocyklowej;
• Uczestniczenie w imprezach o charakterze lokalnym, patriotycznym, sportowo-
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turystycznym;
Propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
Zwiedzanie i poznawanie nowych zakątków świata;
Poznawanie innych ludzi oraz ich obyczajów.

Stowarzyszenie „Off-Road Team Bogatynia”
Ul. Tadeusza Kościuszki 106, 59-920 Bogatynia
Cele działania:
• Krajowa i zagraniczna konsolidacja środowiska miłośników jazdy samochodami
terenowymi i innymi pojazdami („Off-Road”),
• Stwarzanie warunków dla rozwoju ruchu „Off-Road”,
• Organizacja i realizacja zadań zawiązanych z turystyką, rekreacją oraz sportami „Offroad”,a także pokrewnymi formami turystyki,
• Rozwijanie i propagowanie jazdy samochodami terenowymi i innymi pojazdami oraz
wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują
takie działania,
• Promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych Gminy Bogatynia,
• Inne podobne działania na rzecz środowiska „Off-road”,
• Rozwój krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej,
• Działalność charytatywna,
• Ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju
motoryzacji.

