Klub Sportowy „Piast” Zawidów
ul. Zgorzelecka 39
59-970 Zawidów
zaglj@interia.pl
Cele stowarzyszenia:

 Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania
fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom odpowiednich warunków do
uprawiania wychowania fizycznego i sportu.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ludowy Klub Sportowy ORION Zawidów
ul. Zgorzelecka 39
59-970 Zawidów
robert.drabko@onet.eu
Celem Stowarzyszenia jest:

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki
siatkowej, piłki siatkowej plażowej.

 Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających tenis stołowy,
piłkę siatkową, piłkę siatkową plażową.

 Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu.
 Działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego z LKS ORION
ZAWIDÓW.

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

Ochotnicza Straż Pożarna RP w Zawidowie
ul. Wilcza 12a
59-970 Zawidów
tel. 075 77 88 282
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:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Parafialny Klub Sportowy „ Józek” w Zawidowie
ul. Jana Pawła II 26
59-970 Zawidów
Do korespondencji:
ul. Pułaskiego 2
606 710 487
malgosia_niedzwicka@op.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,

 Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz katolickich krajowych i
międzynarodowych imprez sportowych.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Miłośników Zawidowa
ul. Zgorzelecka 39
tel. 500 658 351
59-970 Zawidów
smz.zawidow@wp.pl
anitagniecka@wp.pl
Celem Stowarzyszenia jest:

 Działanie na rzecz gminy Zawidów oraz lokalnej społeczności;
 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji różnych grup
społecznych, wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji;



Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie
działalności kulturalnej, zdrowotnej i edukacyjnej;

 Promocja i popieranie twórczości okolicznych mieszkańców, kultury,
zwyczajów, obyczajów i tradycji. Promowanie historii Zawidowa, powiatu i

Górnych Łużyc oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na orzasze gminy
Zawidów i całych Górnych Łużyc;

 Pobudzanie świadomości historycznej społeczeństwa, kształtowanie
tożsamości kulturowo-historycznej i lokalnego patriotyzmu;

 Ochrona i promocja zdrowia: popularyzowanie i upowszechnianie wszelkich
form aktywnego wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia, aktywnej
rekreacji i regionalnej turystyki;

 Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz wszelkich działań na rzecz
ekologii, ochrony środowiska naturalnego, ochrony zwierząt mi ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;

 Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami, partnerami z kraju i zagranicy;

 Działalność na rzecz integracji, mniejszości narodowych i etnicznych;
 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
UKS CHROBRY w Zawidowie
ul. Szkolna 4
59-970 Zawidów
tel. 075 77 88 222
szkolazawidow@wp.pl
Celem Klubu jest:

 Organizowanie i rozwijanie różnych form kultury fizycznej, pozalekcyjnego
życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe
szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców oraz sympatyków.

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

 Popularyzacja sportu ze szczególnym uwzględnieniem zapasów.
 Organizacja współzawodnictwa sportowego.

 Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze
Koło PZW w Zawidowie
Ul. Partyzantów 1, 59-970 Zawidów
Tel. 75 77 87 367

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 „Zielone ludki”
59-970 Zawidów, ul. Szkolna 4
mariuszdro@wp.pl

Celami Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie kształcenia na wszystkich szczeblach
edukacyjnych
2. Rozwój i wspieranie bazy dydaktycznej Zespolu Szkół Szkoła
Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie
3. Modernizowanie bazy dydaktycznej i zdobywanie dodatkowych
środków finansowych i materialnych dla szkoły.
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz w regionie.
5. Ochrona tradycji i wartości szkoły.
6. Promowanie zdrowego stylu życia.

7. Współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami oświatowymi
innych krajów.
8. Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki
i pracy.
9. Wspieranie w rozwoju innych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych.
10. Edukacja w zakresie języków obcych.
11. Szeroko rozumiana pomoc dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych
patologią społeczną.
12. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami
o podobnych celach działania,
13. Promowanie współpracy polsko-niemiecko-czeskiej
………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Zawidów”
Ul. Zgorzelecka 39, 59-970 Zawidów

Celem Stowarzyszenia jest:
 Rozwijanie różnych form kultury fizycznej.
 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci,
młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.
 Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie
swego działania.
 Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji
i rehabilitacji ruchowej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

