Apostolstwo Trzeźwości im. M. M. Kolbego
ul. Świerczewskiego 39a
59-930 Pieńsk
tel. 075 77 85 186
Cele i działania organizacji:
• Wspomaganie w stałej abstynencji członków ,,A.T.”
•

Wspomaganie duchowe rodzin, z problemem alkoholowym.

•

Uczenie kultury życia na trzeźwo.

•

Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i
odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie
pracy i środowisku.

•

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

•

Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie form moralno – etycznych
ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienie od alkoholu.

•

Udzielanie informacji i pomocy osoba spoza ,,A.T.” w kwestii leczenia
odwykowego.

•

Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta i okolic Pieńska, szczególnie
wśród młodzieży.

•

Obrona interesów członków ,,A.T.”

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

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Jaś i Małgosia”
Strzelno 15, 59-930 Pieńsk
kazimierz.kotulski@wp.pl
Celem stowarzyszenia jest:
• Propagowanie zasad zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży na gruncie
lokalnym.
• Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym, członkom stowarzyszenia.
• Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji
państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.

• Pozyskiwanie i uczestnictwo w programach projektów integracyjnych dla

wyrównywania szans edukacyjnych i startu w dorosłe życie dzieci i młodzieży z rodzin
zastępczych.
• Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Hutnik” w Pieńsku
ul. Szkolna 14
59-930 Pieńsk
Cele stowarzyszenia:
• Zapewnia młodzieży i dzieciom możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,

• Kształtowania wśród członków Klubu wysokich 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:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Bielawie Dolnej
Bielawa Dolna 30, 59-930 Pieńsk
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 Bielawie Górnej
Bielawa Górna 30
59-930 Pieńsk
tel. 075 77 17 340
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 Pieńsku
ul. Kościuszki 14
tel. 075 77 86 508
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
• Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.
•

Branie udziału 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.

•

Uczestniczenie i reprezentowanie OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturowo- oświatowej i rozrywkowej.

•

Wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Żarkach Średnich
Żarki Średnie 107a
59-930 Pieńsk
tel. 75 77 18 529
krzysiek.kasprzyk17@wp.pl
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pieński Klub Kyokushin Karate i Sztuki Walki
Strzelno 28
59-930 Pieńsk
Celami Klubu są:
• Działanie na rzecz Kyokushin Karate i sztuki walki

• Rozwój Kyokushin i sztuki walki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
• Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej poprzez sztuki walki.
• Pobudzanie świadomości o wpływie uprawiania sztuk walki na harmonijny
rozwój psychologiczny człowieka.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Pieńsku – organizacja pożytku
publicznego
ul. Świerczewskiego 23
59-930 Pieńsk
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.

• Dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu
lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała

najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą
prowadzić do jego degradacji materialnej.

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

• Integracja środowisk chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych
stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia , opartych na zasadzie
równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i
koleżeństwie.

• Tworzenie prężnych struktur Stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu
społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy.

• Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych bytowych dzieci i
młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku – chorych na cukrzycę, lub
dodatkowo uzależnionych.

• Wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi
przepisami.

• Zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach
publicznych, stanowiący statutowy podmiot zainteresowań Stowarzyszenia.

• Inspirowanie kandydatur członków i sympatyków Stowarzyszenia do Rad Kasy
Zdrowia, jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów
administracji terenowej i samorządu terytorialnego oraz egzekwowanie – po ich
wyborze do tych organów – aktywnej działalności na rzecz chorych.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Samarytańskie Towarzystwo ,,Razem”
ul. Długa 1
59-930 Pieńsk
tel. 075 77 86 521, 792 007 514
Cel działania:
• Propagowanie szeroko pojętnej pomocy innym:
•

Niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, a
przede wszystkim ludziom starszym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z
rodzin patologicznych ubogich, niepełnosprawnym.

•

Uświadamianie społeczeństwa o ciążącej na nim odpowiedzialności za innych;

•

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze
środowisk wiejskich;

•

Wspomaganie samorządowych placówek oświatowych w zakresie poprawy
jakości edukacji na obszarach wiejskich;

•

Wspieranie edukacji uzdolnionej i utalentowanej młodzieży wiejskiej;

•

Aktywowanie środowisk wiejskich poprzez uświadamianie potrzeb edukacji
ustawicznej;

•

Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin
niewydolnych wychowawczo;

•

Wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia
pomocy;

•

Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez wymianę
doświadczeń,

•

popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia
pomocy innym.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenia Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej
ul. Świerczewskiego 23
59-930 Pieńsk
Do korespondencji:
ul. Traugutta 17/II/15
tel. 502 656 920
spkzp@vp.pl
Celem Stowarzyszenia jest: tworzenie warunków środowiskowych, które pomagają
kształcenie i rozwój kulturalny dzieci i młodzieży, a także i dorosłych, w dziedzinach:
• edukacji kulturalnej;

• wypoczynku i rozrywki;
• ekologii;

• Wspieranie finansowe i organizacyjne innych instytucji oraz stowarzyszeń o
podobnych założeniach statutowych.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Pieńsku
ul. Wolności 11
59-930 Pieńsk
puh.gabis@vp.pl
puh.gabis@neostrada.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy, żołnierzy i
pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych oraz wdów ( 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 etniczno-moralnej,
a także pielęgnowania pozytywnych doświadczeń historii i tradycji w
środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych i ich
rodzin

• Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji
państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i
kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak
również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji.

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

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

Stowarzyszenie ,,Frakcja PS-K” z siedzibą w Pieńsku
ul. Świerczewskiego 23
59-930 Pieńsk
Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja środowisk młodzieżowych, a w szczególności:
• tworzenie trwałych struktur organizacyjnych umożliwiających młodzieży
pełniejszy i bardziej podmiotowy udział w życiu miasta;
•

wspomaganie i zachęcanie środowisk młodzieżowych do samodzielnego
zaspakajania potrzeb, rozwiązywania problemów społecznych, kulturalnych i
ekonomicznych;

•

propagowanie postaw aktywnych i prospołecznych;

•

przeciwdziałanie patologiom społecznym, agresji, przemocy i braku tolerancji.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowo – Obywatelska 2002
ul. Kościuszki 7/1
59-930 Pieńsk
Cele działania:
• Tworzenie i promowanie programów gospodarczego i społecznego rozwoju
wspólnot lokalnych;
•

Wspieranie i promowanie lokalnych samorządów społecznych i gospodarczych;

•

Aktywizacja lokalnych wspólnot i organizacji – przezwyciężenie marazmu i
bierności.

•

Zgłaszanie kandydatów do organów władzy samorządowej i państwowej celem
promowania własnych zamierzeń i realizacji strategii i programów działania.

•

Kształtowanie opinii publicznej w myśl przyjętych założeń programowych i
strategii działania.

•

Ocena dążeń i celowości działań lokalnych władz i instytucji.

•

Integracja społeczeństwa i ruchów politycznych wokół działań Stowarzyszenia
ISO- 2002.

•

Promowanie idei samorządowych oraz propagowanie ustalonych zasad,
pobudzanie wymian y poglądów w tym zakresie.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie ,,Przyszłość”
ul. Zgorzelecka 29
59-930 Pieńsk
marpop45@wp.pl
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a w szczególności:
• działania zmierzające do poprawy warunków do kształcenia i rozwoju
kulturalnego i sportowego;

• wspieranie finansowe i organizacyjne;
• wspieranie działań zapewniających funkcjonowanie w społeczeństwie.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Sportowe Wiejski Klub Sportowy ,,Przyszłość”
Dłużyna Dolna 78
59-930 Pieńsk
zbigniew.malysa@o2.pl
tel. 075 77 18 474, 603 614 174, 663 614 280
Celem Klubu jest:
• Zorganizowanie drużyny do gry w piłkę nożną;
•

Angażowanie członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej,
poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Okręgowy
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Jeleniej Górze;

•

Planowanie i organizowanie przygotowania fizycznego i kondycyjnego
zawodników do prowadzonych rozgrywek piłkarskich;

•

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
prowadzonej rywalizacji w rozgrywkach piłkarskich, mającej na celu
awansowanie do wyższych grup klasyfikacyjnych’

•

Uczestniczenie Członków Klubu w imprezach sportowych organizowanych na
obszarze działania Klubu;

•

Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu i niezrzeszonych w celu
wszechstronnego rozwoju i ich sprawności fizycznej;

•

Organizowanie członkom Klubu i niezrzeszonym różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;

•

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

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

TPD Zarząd Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Specjalnej
Troski w Pieńsku
ul. Świerczewskiego 39a
59-930 Pieńsk
Celem Towarzystwa jest:
• Ochrona i promowanie praw dziecka.
•

Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywani zadań opiekuńczych i
wychowawczych.

•

Prowadzenie działalności charytatywnej, a w tym między innymi :
organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych,
wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią
społeczną, prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i
klubów.

•

Zapobieganie umieszczeniu dziecka poza rodziną Organizowanie i prowadzenie
działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu
rodzinnego, współdziałanie z administracją rządową i samorządami w
tworzeniu zastępczych środowisk wychowania rodzinnego, głównie w kraju,
jak: rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze i adopcyjne, diagnozowanie
tych rodzin i dzieci.. Organizowanie kształcenia podstawowego i ustawicznego
dla rodziców zastępczych. Udzielanie pomocy rodzicom zastępczym.

Prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych. Tworzenie kół rodziców
przybranych. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek
opiekuńczych.
•

Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu
dziecka niepełnosprawnego, współdziałanie z innymi organizacjami i
instytucjami, w razie potrzeby udzielanie pomocy również w osiągnięciu
pełnoletniości przez dziecko, prowadzenie własnych placówek opiekuńczo –
wychowawczych i adopcyjno – rehabilitacyjnych.

•

Promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych. Ochrona zdrowia dzieci
przed zagrożeniami wywołanymi niszczeniem środowiska naturalnego.
Współpraca z podmiotami działającymi w powyższym zakresie.

•

Ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, w tym szczególnie alkoholizmu i
narkomanii.

•

Inicjowanie społecznych ruchów rodziców i innych osób dorosłych
zainteresowanych wychowaniem i niesieniem pomocy dzieciom.

•

Wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jaj prezentacja w
różnych formach.

•

Pomoc w powoływaniu samorządnych grup dzieci i młodzieży, zwłaszcza
miejscu zamieszkania oraz kształcenia tych grup.

•

Prowadzenie działalności wydawniczej

•

Prowadzenie działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej, a
także podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie oświaty, opieki,
wychowania, terapii itp.

•

Prowadzenie innych działań służących dzieciom.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Uczniowski Klub Sportowy „Hutnik-Pieńsk”
ul. Kościuszki 7
59-930 Pieńsk
sp1piensk1@wp.pl
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,

•

Popularyzacja sportu ze szczególnym uwzględnieniem zapasów.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Pieńsku
ul. Zgorzelecka 29
59-930 Pieńsk
ukspiensk@gmail.com
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:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Dłużynie Dolnej
Dłużyna Dolna 68
59-930 Pieńsk

sp_dluzyna@gazeta.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.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowski Klub Sportowy MŁODZI DŁUŻYNA w Dłużynie Dolnej
Dłużyna Dolna 9
59-930 Pieńsk
tel. 075 77 18 461
dlupil@wp.pl
Cele Stowarzyszenia:
• Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną,
•

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,

•

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie miasta,
gminy, powiatu, województwa, kraju i zagranicy,

•

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

•

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych,

•

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej,

•

Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego,

•

Upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych,

•

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

•

Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i
młodzieży,

•

Podejmowanie działań na rzecz rozwijania i wzbogacania szkolnej bazy
sportowej,

•

Promocja Wsi Dłużyna i Gminy Pieńsk poprzez udział w przedsięwzięciach
sportowych,

•

Integrowanie środowisk: uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na
terenie swojego działania,

•

Propagowanie zasad „zdrowego” stylu życia, wolnego od uzależnień,

•

Popieranie integracji społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym,

•

Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,

•

Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,

•

Zdobywanie wiedzy na temat możliwości dofinansowania z funduszy Unii
Europejskiej,

•

Pozyskiwanie dofinansowania na różne projekty w ramach funduszy
strukturalnych oraz funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

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

Wiejski Klub Sportowy „Żarki Średnie 2001”
Żarki Średnie 104/8
59-930 Pieńsk
mwaldi@vp.pl
Cele stowarzyszenia:
• Zorganizowanie drużyny do gry w piłkę nożną,
•

Udział w rozgrywkach piłkarskich, organizowany przez Okręgowy Związek Piłki
Nożnej z siedzibą w Jeleniej Górze,

•

Planowanie i organizowanie przygotowania fizycznego
zawodników do prowadzonych rozgrywek piłkarskich,

•

Angażowanie członków do różnorodnych form aktywności ruchowej,

•

Uczestniczenie członków Klubu w imprezach sportowych organizowanych na
obszarze działania Klubu,

•

Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu i nie zrzeszonych w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej.

•

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
prowadzonej rywalizacji w rozgrywkach piłkarskich, mającej na celu
awansowanie do wyższych grup klasyfikacyjnych,

•

Organizowanie członkom Klubu
współzawodnictwa sportowego,

•

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

i

nie

zrzeszonym

i

kondycyjnego

różnorodnych

form

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne
w Pieńsku
ul. Marii Konopnickiej 16/2
59- 930 Pieńsk
tel. 075 77 86 173
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:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Ziemi Zgorzeleckiej w Pieńsku
Ul. Zgorzelecka 29, 59-930 Pieńsk
Podstawowym celem stowarzyszenia jest poprawa warunków prawnych i faktycznych
wykonywania działalności przez przewoźników drogowych i kierowców zawodowych oraz
pomoc członkom stowarzyszenia znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej.
A ponadto:
1) ochrona interesów członków stowarzyszenia;
2) krzewienie i rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu
przedmiotu działania stowarzyszenia;
3) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej wśród członków
stowarzyszenia.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze
Koło PZW w Pieńsku
Ul. H. Sawickiej 6, 59-930 Pieńsk

Tel. 608 045 702
Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody
i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
OSP RP w Dłużynie Dolnej
Dłużyna Dolna 43, 59-930 Pieńsk
waskowskasylwia@wp.pl
Celem OSP jest:
 działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia, i środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi
zagrożeniami,
 rzecznictwo i reprezentowanie członków OSP wobec organów administracji publicznej
oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych,
 wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej,
ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji
publicznej,
 współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony
przeciwpożarowej,
 działania na rzecz ochrony środowiska,
 informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach
miejscowych oraz sposobach zapobiegania im,
 rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji.
 rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 wychowywanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla
bezpieczeństwa,
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych
( bezrobotnych, niepełnosprawnych, itp.)
 rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej,
 działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami,
 promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,
 inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,

 niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Budowy Tożsamości Bielawy Dolnej „Bielawa
Dolna Wieś Tajemnic”
Bielawa Dolna 37, 59-930 Pieńsk
agm6@tlen.pl

Celami Stowarzyszenia są:

• Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
•
•
•
•






















życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
działalności charytatywnej;
podtrzymywani i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
ochrony i promocji zdrowia;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
upowszechniania i ochrony praw kobiet i mężczyzn;
działalność 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;
działalność wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
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;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i powiatu.
Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim.
 działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
 promocji i organizacji wolontariatu;
 promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
 działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Uczniowski Klub Sportowy „SIATKARZ” w Pieńsku
59-930 Pieńsk, ul. Zgorzelecka 29

Celem Klubu jest:
•
•
•
•
•

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.

Fundacja „Łużyce – wczoraj i dziś”
59-930 Pieńsk, Bielawa Dolna 69
Prezes tel. 692 177 997
Wiceprezes 510 288 996
paulina-grabunczyk@wp.pl
Celem Fundacji jest:
•
•
•
•
•

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Działalność naukowa oraz badawcza;
Działalność związana z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
Działalność charytatywna;
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
Działalność z zakresu ratownictwa i ochrony ludności;
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
Promowanie regionu Łużyc w Polsce i za granicą;
Promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Stowarzyszenie zwykłe „Bielawianki i Strzelnianki”
Bielawa Górna „Dom Strażaka”, 59-930 Pieńsk
Tel. 75 77 173 24
Celem stowarzyszenia jest:
• Działanie na rzecz kultywowania tradycji na wsi, integrowania środowiska,
propagowania kultury, rozwój różnych form samokształcenia i sportu;
• Stworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi;
• Promocja miejscowości Bielawa Górna i Strzelno na zewnątrz.

