Klub Sportowy Apis Jędrzychowice
Jędrzychowice 6
59-900 Zgorzelec
sob1@poczta.onet.pl
Cele stowarzyszenia:
• Zapewnia młodzieży i dzieciom możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,

• Kształtowania wśród członków Klubu Sportowego APIS Jędrzychowice
wartości moralnych,

• Krzewienia kultury fizycznej
• Zapewnienie ogółowi mieszkańców powiatu zgorzeleckiego przeżyć i
widowisk sportowych o wysokich walorach etycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku i integracji.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………
Klub Sportowy ISKRA
Łagów
ul. Górna 41
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 15 913
iskra@lagow.info
www.iskra.lagow.info
Celami Stowarzyszenia są:
• Działanie na rzecz promowania kultury fizycznej i sportu.

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

• Promocja i popieranie kultury fizycznej i sportu.
• Pobudzanie świadomości społeczeństwa w przedmiocie wpływu kultury
fizycznej na stan jego zdrowia.
Dokonania: na stronie klubu www.iskra.lagow.info
…………………………………………………………………………………………………………………………..

KS Ludowy Zespół Sportowy Gwiazdozbiory Radomierzyce
Radomierzyce 64
59-900 Zgorzelec
rafal@jasiul.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Działanie na rzecz promowania kultury fizycznej i sportu.
•

Zapobieganie patologiom społecznym.

•

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

•

Promocja i popieranie kultury fizycznej i sportu.

•

Pobudzanie świadomości społeczeństwa w przedmiocie wpływu kultury
fizycznej i sportu na stan jego zdrowia.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ludowy Zespół Sportowy ,,FC HERT SŁAWNIKOWICE”
Sławnikowice 8
59-900 Zgorzelec
krakowiak89@interia.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Działania na rzecz krzewienia kultury fizycznej ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
•

Zapobieganie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży.

•

Wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik w zakresie
zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

•

Promocja i popieranie integracji środowisk uczniowskich i rodzicielskich,
działania na rzecz kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości
dzieci i młodzieży.

•

Prowadzenie działalności sportowej we wszystkich dyscyplinach sportowych
ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej kobiet.

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

Ludowy Zespół Sportowy RICARDO Jerzmanki
Jerzmanki 116G
59-900 Zgorzelec
Celami Klubu są:
• Działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej.

• Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w sporcie, narkomanii itp.
• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie
działalności.

• Promocja i popieranie imprez sportowo – rekreacyjnych.
• Pobudzanie świadomości społeczeństwa do propagowania uprawiania
sportu..

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Gronowie
Sławnikowice 80
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 60 022
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 powadzenie działalności kulturowo-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 Radomierzycach
Radomierzyce 65
tel. 506 628 152
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 Sławnikowicach
Sławnikowice 90
59-900 Zgorzelec
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 Trójcy
Trójca 6a
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 18 380
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:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Polsko – Saksońska Fundacja Tschirnhaus Museion
Sławnikowice
59-900 Zgorzelec

Cele Fundacji:
• Krzewienie kultury europejskiej w aspekcie uniwersalnego dorobku
kulturalnego narodów Europy;

• Wspieranie materialne i organizacyjne środowisk twórczych, a zwłaszcza
młodzieży artystycznie uzdolnionej;

• Organizowanie działań na rzecz ochrony zabytków kultury materialnej w
środowiskach lokalnych na terenach, gdzie istnieje obiektywnie taka
potrzeba;

• Inicjowanie w różnych formach współpracy międzynarodowej w zakresie
wymiany doświadczeń na niwie pracy naukowej, kulturalnej i artystycznej, a
zwłaszcza w środowiskach młodych towarów;

• Realizacja europejskich projektów ożywienia w różnych dziedzinach kultury i
sztuki, a zwłaszcza w niewielkich aglomeracjach i środowiskach wiejskich.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich i Młodzieży w Kostrzynie
Kostrzyna 35
59-900 Zgorzelec
Celem Stowarzyszenia jest:
• Aktywizacja oddolna mieszkańców wiejskich oraz wiejsko – miejskich na
rzecz rozwoju ekonomi społecznej, edukacji, kultury, sztuki, gospodarki
rolnej, właściwe zarządzanie potencjałem obszarów wiejskich oraz innych
działań na rzecz rozwoju wsi.

• Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w opracowaniu lokalnej
strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz udziału w realizacji wynikających z
niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby, wiedzę i umiejętności
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

• Wspierania zrównoważonego rozwoju Wsi Kostrzyna, polegająca na
integracji środowiskowego(ekologicznego), gospodarczego, społecznego i
przestrzennego.

• Wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, tworzenie,
utrzymywanie, zagospodarowanie obiektów służących realizacji celów.

• Wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej
społeczności.

• Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków ramach
obowiązującego porządku prawnego.

• Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
• Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturowego społeczności wiejskiej.
• Wspieranie działań na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na
obszarach wiejsko – miejskich.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Kulturalne Tylice 12
Tylice 12
59-900 Zgorzelec
waldek@zgc.pl
Cele Stowarzyszenia:
• Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej.
•

Zrzeszenie osób zainteresowanych powstaniem, prezentowaniem i promocją
nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej i kulturalnej.

•

Tworzenie w Tylicach aktywnego ośrodka i kreowania środowiska
artystycznego.

•

Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.

•

Prowadzenie profilaktyki i edukacji w szerokim zakresie.

•

Prowadzenie działalności wydawniczej.

•

Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji
kultury.

•

Animowanie, wspieranie i integracja aktywności lokalnej małych grup
społecznych.

•

Popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju
regionalnego.

•

Kształtowanie świadomości obywatelskiej i postaw pozarządowych.

•

Popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej ,,KOŹLIKI”
Koźlice – Świetlica Wiejska
59-900 Zgorzelec
Celami Stowarzyszenia są:
• Działanie na rzecz dzieci i młodzieży wiejskiej, a w szczególności
mieszkającej we wsi Kożlice.

• Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży wiejskiej.
• Inicjowanie aktywności publicznej.
• Praca wychowawcza wśród społeczności lokalnej ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży mająca na celu propagowania zdrowego
trybu życia bez nałogów.

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
• Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
• Działania w sferze ekologii, oraz zachowania ochrony i odtwarzania
dziedzictwa przyrodniczego.

• Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Działalność kulturalna.
• Aktywne zabieganie o humanitarne traktowanie zwierząt.
• Integracja z dziećmi niepełnosprawnymi.
• Pomoc ludziom starszym.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gronów, Przesieczany, Sławnikowice
Sławnikowice 97
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 60 076

Cel działania:
• Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego,
kulturalnego i gospodarczego wsi Gronów, Przesieczany, Sławnikowice i
Gminę Zgorzelec.
•

Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej
społeczności.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów „Błękitne Kamizelki”
Łagów ul. Jeleniogórska 27, 59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 15 950
e.skrzypacz@wp.pl
Cel działania:
• Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego wsi i obszarów wiejskich.
•

Integracja środowiska lokalnego.

•

Pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie właściwych
postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

•

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.

•

Podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach
wiejskich.

•

Popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form
działalności na wsi.

•

Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.

•

Rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego wsi.

•

Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i osób
samotnych.

•

Wspieranie edukacji na terenach wiejskich.

•

Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnokulturalnych i artystycznych.

•

Promocja i organizacja wolontariatu.

•

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

•

Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą.

•

Organizowanie i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży.

•

Działalność charytatywna.

•

Promocja i organizacja wolontariatu.

•

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.

•

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

•

Wspieranie turystyki i krajoznawstwa.

•

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

•

Działalność ratownicza i ochrony ludności.

•

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

•

Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjnokulturalnych i artystycznych.

•

Działania statutowe zarówno na rzecz mieszkańców miast, jak i wsi.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic
Spytków 31, 59-900 Zgorzelec
spytkowbg@wp.pl
Cele, Stowarzyszenia jest:
• Aktywizacja oddolna mieszkańców wiejskich oraz wiejsko – miejskich na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej, edukacji, kultury, sztuki, gospodarki
rolnej, właściwe zarządzanie potencjałem obszarów wiejskich oraz innych
działań na rzecz rozwoju wsi.

• Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w opracowywaniu lokalnej
strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz udziału w realizacji wynikających z
niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby, wiedzę i umiejętności
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

• Wspieranie zrównoważonego rozwoju Wsi Spytków, polegającego na
integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i
przestrzennego.

• Wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, tworzenie,
utrzymywanie, zagospodarowania obiektów służących realizacji celów.

• Wspieranie demokracji i budowa społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej
społeczności.

• Ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach
obowiązującego porządku prawnego.

• Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
• Podnoszenia poziomu zawodowego i kulturowego społeczności wiejskich.
• Wspieranie działań na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich oraz wiejsko – miejskich.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie ,,Stokrotka”
Żarska Wieś 57a/11
59-900 Zgorzelec
Celami Stowarzyszenia są:
• Pozyskanie ujęcia wody zasilającego Działki Wspólnoty.
•

Wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia
mieszkańców Wspólnoty.

•

Integracja środowiska właścicieli działek własnościowych.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
fundacjaprobus@wp.pl
Celem fundacji jest:

- umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i
struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych
- wspieranie działań zmierzających do wyrównywania poziomu życia mieszkańców wsi
- promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych
- integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
- aktywizacja zawodowa, społeczna oraz pomoc osobom niepełnosprawnym
- działania na rzecz kultury, tradycji, nauki, oświaty, sportu oraz dziedzictwa narodowego
i światowego
- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego
- tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych i
wychowawczych
- wspieranie działań skierowanych do dzieci i młodzieży
- wspieranie aktywnego wypoczynku oraz turystyki
- wspieranie i promocja rozwoju regionu
- wspieranie rozwoju i promocji obszarów wiejskich.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowski Klub Sportowy w Jerzmankach
Jerzmanki 43
59-900 Zgorzelec
marek.wolanin@iteria.pl
kom. 508 385 399
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.

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

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne
w Zgorzelcu
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
Do korespondencji:
Radomierzyce 41
Cele:

• 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:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
UKS Zapasów przy MDK w Zgorzelcu z siedzibą w Jerzmankach
Jerzmanki 43
59-900 Zgorzelec

tel. 075 77 811 78
marek.wolanin@interia.pl
Cele działalności:

• 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 terenie swego działania, popularyzacja sportu ze
szczególnym uwzględnieniem zapasów.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Klub Sportowy Lech Ręczyn
Lutogniewice 1
56-916 Bogatynia 3
Cele:

• celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i

dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży
poprzez kulturę fizyczną i sport.

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

Stowarzyszenie Osiek Łużycki „Moja Wieś” – zarejestrowane 11.02.2011 r.
Osiek Łużycki 7, 59-900 Zgorzelec
tel. 663 911 495
Celem działania Stowarzyszenia jest:

• Troska o równe szanse edukacji, kultury, sztuki, gospodarki rolnej, właściwe

zarządzanie potencjałem ludzkim obszarów wiejskich, podejmowanie działań i
rozwoju ekonomii społecznej na rzecz rozwoju miejsc pracy i ochrony środowiska
wsi Osiek Łużycki
• Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w opracowywaniu lokalnej strategii
rozwoju obszarów wiejskich oraz udział w realizacji wynikającej z niej
innowacyjnych projektów, łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli
sektorów: ngo, publicznego, gospodarczego i naukowego.
• Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kulturalnego i gospodarczego wsi Osiek.
Wspierania zrównoważonego rozwoju wsi
Osiek Łużycki , polegającego na
integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i
przestrzennego.
Wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, tworzenie,
utrzymywanie, zagospodarowanie obiektów służących realizacji celów rozwoju wsi
Osiek Łużycki.
Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelstwa w lokalnej
społeczności.
Ochrony interesów
społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach
obowiązującego porządku prawnego.
Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturowego społeczności wiejskich.
Wspieranie działań na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich oraz wiejsko-miejskich.
Integracja międzypokoleniowa mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i
wykluczeniu społecznemu.
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym.
Tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno – poradniczych.
Organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego.
Pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Łużyckie Stowarzyszenie rekreacyjno-Sportowe „Na koń” w Łagowie –
zarejestrowane 22.02.2011 r.
Łagów ul. Kwiatowa 17, 59-900 Zgorzelec
asanek10@wp.pl

Celami Stowarzyszenia są:

• Popularyzacja i rozwój profesjonalnych i amatorskich form sportu jeździeckiego.
• Zapewnienie możliwości hipoterapii dla mieszkańców Euroregionu Nysa.
• Utworzenie profesjonalnego zaplecza rekreacyjno-sportowo-szkoleniowego do

uprawiania sportów konnych.
• Zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych i
hipoterapii.

• Angażowanie osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk
•
•
•
•
•
•
•
•

zagrożonych wykluczeniem społecznym do różnych form aktywności ruchowej,
dostosowanych do wieku i stopnia sprawności fizycznej.
Organizacja różnych form wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i środowiska naturalnego.
Podtrzymywanie tradycji i popularyzacja historii jeździectwa.
Kultywowanie tradycji lokalnych, regionalnych i narodowych.
Promocja zdrowego trybu życia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
Organizacja i promocja wolontariatu.
Wielopłaszczyznowa działalność wspomagająca rozwój i integrację wspólnot i
społeczności lokalnych.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny.

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

Stowarzyszenie Pracy Samarytańskiej Dla Mieszkańców Wsi Ręczyn, Spytków,
Kostrzyna, Niedów
Ręczyn 8, 59-900 Zgorzelec
Celami działania stowarzyszenia są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integracja mieszkańców wsi Gminy Zgorzelec.
Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywaniem szans tych rodzin lub osób.
Działalność charytatywna.
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
Integracja mieszkańców w regionie poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy
między społecznościami.
Pielęgnowanie i upowszechnianie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej, promocja Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, upowszechnianie i ochrona
praw człowieka.
Aktywizowanie środowisk osób bezrobotnych, promocja zatrudnienia.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, osób
starszych, emerytów i rencistów, wyrównanie szans poprzez działania na rzecz tych
osób.
Promocja i organizacja wolontariatu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promocja zdrowia.
Działalność wspomagająca rozwój wsi, społeczności lokalnej i rozwój
przedsiębiorczości.
Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa wśród
mieszkańców.
Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji.
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Stowarzyszenie „Samarytanie ze Sławnikowice”
Sławnikowice 59, 59-900 Zgorzelec
Celami stowarzyszenia są:

• Integracja mieszkańców w gminie Zgorzelec oraz regionie.
• Pomoc społeczna, w szczególności pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin lub osób.
Działalność charytatywna.
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Pielęgnowanie i upowszechnianie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej, promocja Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktywizowanie środowisk osób bezrobotnych, promocja zatrudnienia.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, osób
starszych, emerytów i rencistów, wyrównanie szans poprzez działania na rzecz tych
osób.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Promocja zdrowia.
Działalność wspomagająca rozwój wsi, społeczności lokalnej i rozwój
przedsiębiorczości.
Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa wśród
mieszkańców.
Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji.
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Działalność charytatywna.
Ratownictwa i ochrony ludności.

• Promocja i organizacja wolontariatu
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Fundacja Działań Społecznych „PARI PASSU”
59-900 Zgorzelec, Łagów ul. Dolna 3
fds.paripassu@gmail.com
Celami Fundacji są:
• Inicjowanie, wspieranie, rozwój, popularyzacja, realizacja wszelkich inicjatyw
społeczności lokalnych w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie
w zakresie:
➢ wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
➢ integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
➢ działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, osób
niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym,
➢ aktywizacji zawodowej osób pozost
Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej
Łagów ul. Jeleniogórska 59, 59-900 Zgorzelec
celem stowarzyszenia jest:
• Propagowanie różnorodnych form aktywnego kultywowania pamięci historycznej ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z pochodzeniem mieszkańców
ziemi zgorzeleckiej (kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej) oraz miejsc ich obecnego
zamieszkania.
• Pobudzanie i rozwijanie społecznych potrzeb oraz kształtowanie wzorów aktywnego
i bezpośredniego uczestniczenia w kulturze historycznej poprzez wykorzystanie
różnorodnych technik i form sztuki do pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi
miłośnikami aktywnego praktykowania kultury.
• Poszukiwanie wyrastających z tradycji historycznej, a odpowiadających założeniom
statutu form wyrażania się poprzez sztukę.
• Aktywność w społecznościach lokalnych szczególnie zagrożonych wyginięciem ich
dziedzictwa historycznego (wiek, brak kontaktu z odbiorcami).
• Kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowania i zrozumienia kulturowej
odmienności oraz odpowiedzialności za środowisko kulturowe i naturalne człowieka.
• Budowanie pomostów między grupami etnicznymi i narodowościowymi poprzez
spotkania ludzi z różnym bagażem historycznym.

Fundacja Euro-Land-Art.
Sławnikowice 46, 59-900 Zgorzelec
eurolandart@gmail.com
Celami Fundacji są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działania na rzecz kultury, sztuki, nauki, oświaty oraz dziedzictwa narodowego;
Działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób młodego pokolenia;
Inicjowanie różnych form współpracy m międzynarodowej w zakresie kultury i
sztuki, zwłaszcza w środowisku młodych twórców;
Tworzenie i prowadzenie placówek aktywności artystyczno-kulturowej oraz
edukacyjnych i wychowawczych;
Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
Działania na rzecz kultury fizycznej i sportu;
Działalność kulturowa, oświatowa i społeczna na rzecz dbania o walory przyrody i
krajobrazu kulturowego;
Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych;
Wspieranie i promocja rozwoju regionu;
Wspieranie aktywnego wypoczynku oraz turystyki;
Wspieranie rozwoju wsi;
Integracja społeczna, zwłaszcza w regionach wiejskich;
Aktywizacja zawodowa i społeczna;
Ochrona zabytków;
Rekonstrukcja i zachowanie obiektów historycznych i krajobrazowo-przyrodniczych
regionu;
Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ochrony zwierząt;
Ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego;
Działania na rzecz edukacji społecznej;
Podnoszenie świadomości obywatelskiej;
Krzewienie kultury europejskiej;
Upowszechnianie wiedzy o krajach Unii Europejskiej;
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
międzynarodowej;
Działania na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich, agroturystyki i innych form
wypoczynku;
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Fundacja „Stajnia Zdrowia”
Osiek Łużycki 66, 59-900 Zgorzelec
olimpia.antkowiak@gmail.com
Fundacja realizuje cele w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
Towarzystwo Przyjaciół Nysy Łużyckiej
Jerzmanki 95, 59-900 Zgorzelec
ssrzgorzelec@interia.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Promowanie ochrony czystości wód Nysy Łużyckiej wraz z jej dopływami.

• Szerzenie wiedzy i kultury ekologicznej wśród młodzieży szkolnej, wędkarzy i innych
•
•
•
•
•
•

użytkowników wód śródlądowych Nysy Łużyckiej i jej dopływów w obrębie powiatu
zgorzeleckiego.
Budowanie poczucia odpowiedzialności społecznej za wspólne dobro jakim jest Nysa
Łużycka i jej dorzecze.
Zachowanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych.
Tworzenie łowisk wędkarskich.
Wspieranie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Zgorzeleckiego.
Wspieranie członków stowarzyszenia.
Promowanie wędkarstwa.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Przyjaciół Sławnikowic
59-900 Zgorzelec, Sławnikowice 94
karolina.majkut@gmail.com
Celem Stowarzyszenia są wszelkie działania na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego
i kulturowego wsi Sławnikowice w tym:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności na rzecz seniorów oraz osób w wieku 50+;
10) działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18) turystyki i krajoznawstwa;

19) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
21) ratownictwa i ochrony ludności;
22) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
23) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
24) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
25) promocji i organizacji wolontariatu;
26) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
27) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
28) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
29) działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura
Koźlice 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 640 86 12
biuro@fcwp.zgorzelec.pl
Fundacja została powołana w celu:
• Prowadzenie działalności na rzecz aktywizacji i rozwoju sektora
gospodarczego i oraz otoczenia okołobiznesowego;

• Upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocnych UE;
• Wspierania i organizowania regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości;

• Wspierania działań organizacyjno – administracyjnych gmin w zakresie
pozyskiwania środków pozabudżetowych;

• Podejmowanie i prowadzenie inicjatyw na rzecz edukacji społecznej, kultury i
rozwoju myśli naukowo – technicznych;

• Promocji regionu Zgorzeleckiego.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nasza Żarska Wieś
Żarska Wieś 57E, 59-900 Zgorzelec
Tel. 505 677 544
Celem Stowarzyszenia jest:
• Wspieranie rozwoju wsi
• Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej,
• Rozbudzenie świadomości regionalnej,
• Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
• Poprawa estetyki i czystości wsi
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie „Bystry Strumień”
Gozdanin 1A, 59-900 Zgorzelec
Celem Stowarzyszenia jest:
• Wspieranie rewitalizacji, rozwoju i promocji obszarów wiejskich; działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
• Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób i środowiska
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
• Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
• Działalność charytatywna.
• Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
• Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
• Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
• Ochrona i promocja zdrowia.
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
• Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
• Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
• Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
• Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
• Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
• Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
• Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
• Turystyka i krajoznawstwo.

