Klub Sportowy ,,Bazalt” Sulików
Plac Wolności 9. 59-975 Sulików
Do koresp. Mała Wieś Dolna 19
59-975 Sulików
ejkur@wp.pl
Cel działania:
• Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Klub Sportowy ,,Błękitni” Studniska
Studniska Dolne 107a
59-975 Sulików
tel. 075 77 78 234, 075 77 78 230
tel. 888 781 854
tosia1947@wp.pl
Celem Klubu jest:
• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Klub Sportowy ,,Cosmos Radzimów”
Miedziana 76
59-970 Zawidów
tel. 075 77 78 604
Radzimów Dolny 90
59-975 Sulików
tel. 075 77 76 056
Celem Klubu jest:
• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klub Sportowy LZS Mikułowa
Mikułowa 4
59-975 Sulików
tel. 075 77 76 513
Cel działania:
•

Celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na
terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci, młodzieży przez kulturę fizyczną i
sport, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ochotnicza Straż Pożarna RP w Biernej
Bierna 95
59-970 Zawidów
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.
•

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.

•

Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

•

Działania na rzecz ochrony środowiska

•

Udział i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

•

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

•

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1

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

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Mikułowej

Mikołowa 14
59-975 Sulików
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 Radzimowie
Radzimów Dolny 42 (Remiza)
59-975 Sulików
tel. 075 77 76 130, 075 77 76 042
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 Studniskach Dolnych
Studniska Dolne78
59-975 Sulików
tel. 075 77 78 028
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.

• Działanie na rzecz środowiska
• Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2
ust. 1.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………......................

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Sulikowie
ul. Zawidowska
59-975 Sulików
tel. 075 77 87 094
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 w Miedzianej
Miedziana 163a, 59-970 Zawidów

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
• Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
•

Udział 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.

•

Upowszechnianie w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu
oraz przeprowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

•

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

•

Działania na rzecz ochrony środowiska.

•

Udział; i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i
przedstawicielskich.

•

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie jej siedziby,
miejscowości położonych w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

Dokonania:
Stowarzyszenie Dla Gminy Sulików
ul. Młyńska 7
59-975 Sulików
tel. 075 77 87 286
Celem Stowarzyszenia są:
• Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju
Gminy Sulików.
•

Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i
turystyki.

•

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

•

Dążenie do stwarzania warunków dla rozwoju Gminy Sulików.

•

Promocja i propagowanie walorów Gminy.

•

Budowanie świadomości obywatelskiej.

•

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów społecznych.

•

Szerzenie świadomości ekologicznej.

•

Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.

•

Propagowanie zdrowego stylu życia.

•

Wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Dokonania:

…………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie ,,Farma na Rozdrożu Dzieciom” w Mikułowej
Mikułowa 48, 59-975 Sulików
tel. 075 77 76 565, 604 349 145
supersonfarma@gmail.com
WWW.farmanarozdrozu.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Działania na rzecz rozbudowy bazy materiałowej, lokalowej i przestrzennej
umożliwiając atrakcyjne i pełne realizowanie zadań związanych z edukacją
przyrodniczą i ekologiczną.

• Rozwijanie i pobudzanie uczuć estetycznych.
• Ochrona dóbr przyrodniczych.
• Badanie stanu środowiska.
• Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w symbiozie ze środowiskiem
naturalnym.

• Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a także rodzin.
• Aktywizacja społeczności lokalnej na gruncie kultury, edukacji i działań
proekologicznych.
Dokonania: na stronie internetowej WWW.farmanarozdrozu.pl

Stowarzyszenie ,,Godność Munduru”
Mikułowa 26A
59-975 Sulików
Celami Stowarzyszenia są:
• Działanie na rzecz obrony praw funkcjonariusz mundurowych,
umundurowanych i wszystkich funkcjonariuszy publicznych, w dalszych
postanowieniach statutu zwanych funkcjonariuszami.
•

Zapobieganie wszelkim przejawom naruszania praw funkcjonariuszy.

•

Wszechstronne propagowanie informacji, metod technik w zakresie
działalności stowarzyszenia.

•

Promocja i popieranie zgodnych z prawem inicjatyw, mających na celu
utrwalenie i egzekwowanie istniejących praw funkcjonariuszy, oraz działań
wzmacniających sytuację prawną funkcjonariuszy.

•

Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie działalności objętej
statutem Stowarzyszenia.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Pracodawców Gminy Sulików
Plac Wolności 23
59-975 Sulików
tel. 075 77 87 249
mobilis@wp.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Reprezentowanie pracodawców przed władzami samorządowymi i innymi
organami bądź instytucjami.

• Ochrona praw członków przed działaniami wpływającymi na ich szkodę.
• Współudział w inicjowaniu i koordynacji przedsiębiorczości.
• Wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych.
• Kształtowanie opinii i ocen środowiska pracodawców w istotnych sprawach
gospodarczo – społecznych.

• Udzielenie pomocy członkom w ich sprawach zawodowych.
• Upowszechnienie wiedzy przedsiębranych inicjatywach gospodarczych i
społecznych.

• Organizowanie życia koleżeńskiego.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………...........................
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
Zarząd Główny Wrocław Oddział Sulików
ul. 8 Maja 9/2
59-975 Sulików
Celem Towarzystwa jest:

• Zrzeszanie osób, którym jest bliskie dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz
dzieje współczesne Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich dla
podtrzymania stosunków koleżeńskich oraz udzielanie wzajemnej pomocy.

• Upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem jako
integralnej części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej.

• Utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi we
Lwowie i na Kresach.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………….............................
Towarzystwo Rozwoju Lokalnego Perspektywa
ul. Plac wolności 3/2
59-975 Sulików
Do korespondencji:
Mała Wieś Dolna 19
ejkur@wp.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Integracja społeczności lokalnej oraz wspieranie idei integracji europejskiej.

• Propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców
społeczności lokalnej w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.

• Rozwijanie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze
szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych i bezrobotnych.

• Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
• Aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
TPD Koło przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie
ul. Zgorzelecka 28
59-975 Sulików
tel. 075 77 87 353
spsulik@o2.pl

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 przy Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie
ul. Nowe Miasto 14
59-975 Sulików
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,

• Klub prowadzi sekcję piłki nożnej dla grup wiekowych: młodzicy i trampkarze
• Klub może prowadzić inne sekcje sportowe w młodzieżowych grupach
wiekowych.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Gminne Koło
w Sulikowie
ul. Zgorzelecka 38, 59-975 Sulików

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 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 Wiejskie „Wspólnie w przyszłość”
Mikułowa 42, 59-975 Sulików
marczykanna@wp.pl
www.mikulowa.pl
Celem stowarzyszenia jest:
• Budowa otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
• Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców wsi.
• Podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach
wiejskich.
• Popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności na
wsi.
• Rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego wsi
• Wspieranie edukacji na terenach wiejskich.
• Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i
artystycznych.
• Promocja i organizacja wolontariatu
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
LZS ORŁY SULIKÓW
ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików
r.stempel@interia.p

Celem klubu jest:
•
•
•
•
•
•

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.
Promocja wśród młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami.

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

Ruch Obywatelski Bez Uśmiechu – Stow. zwykłe
Skrzydlice 39, 59-970 Zawidów

Celem Stowarzyszenia jest:
•
•
•
•

Działanie na rzecz rozwoju gminy Sulików, budowy państwa przemyślanego,
skutecznego i niedrogiego
Troska o uczciwość w życiu publicznym.
Promocja i popieranie inicjatyw społecznych głównie na terenie gminy Sulików.
Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi.

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

Razem dla Gminy Sulików – stow. zwykłe
ul. Pocztowa 14/2, 59-975 Sulików
Celem stowarzyszenia jest:
• Działanie na rzecz rozwoju gminy Sulików, budowa Państwa przemyślanego,
skutecznego i niedrogiego;
• Troska o uczciwość w życiu publicznym;
• Promocja i popieranie inicjatyw społecznych głównie na terenie gminy Sulików;
• Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi;
• Uczestnictwo w wyborach powszechnych.
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze”
Studniska Dolne 63b, 59-975 Sulików
kapelapogranicze@wp.pl
Celem Fundacji jest
• Prowadzenie działań na rzecz sukcesywnego i wszechstronnego rozwoju kultury
ludowej;
• Krzewienie kultury i tradycji wsi;
• Kultywowanie, rozwijanie i promowanie kultury regionalnej;
• Podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionu Łużyc;
• Rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej oraz podejmowanie działań
na rzecz integracji europejskiej;
• Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z tradycjami regionu;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich
promocja;
Działania na rzecz kultury, nauki, oświaty i sportu oraz dziedzictwa narodowego i
światowego;
Wspieranie rozwoju wsi;
Wspieranie aktywnego wypoczynku i turystyki;
Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
Integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Rozpowszechnianie tańców ludowych;
Reaktywowanie kultury, pieśni i tańców kresowych;
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań, imprez oraz
podejmowanie działań o charakterze kulturalno-informacyjnym;
Wspieranie i promocja dzieci, młodzieży i dorosłych muzycznie i plastycznie
utalentowanych oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi poprzez działania
muzyczno-plastyczne.

