Amatorski Klub Sportowy „Capsle” Zgorzelec
ul. Warszawska 61/6
59-900 Zgorzelec
tel. 075 64 94 058
franciszek-haber@wp.pl
Cele stowarzyszenia:
• Kształtowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i powiatu.
•

Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza
nim oraz organizowanie imprez sportowych, uczestniczenie w imprezach
sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i
poza nim.

•

Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz
innych osób na terenie działania Klubu.

•

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.

•

Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.

•

Popularyzowanie higienicznego trybu życia.

•

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.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Apostolstwo Trzeźwości im. M.M. Kolbego
ul. Warszawska 15
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 50 340
tel. 507 045 721
jadwigos2@wp.pl
at.zgorzelec@gmail.com
kalagos@wp.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• działanie na rzecz uzdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających
alkoholu oraz ich rodzin,

• zapobieganie szerzeniu się patologii społecznej,

• wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie
działalności trzeźwościowej,

• promocja i popieranie zdrowego stylu życia w zakresie norm moralno –
etycznych ze szczegółowym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnień od
alkoholu,

• pobudzanie świadomości o istnieniu zagrożenia różnymi środkami
uzależniającymi,

• ochrona przed skutkami uzależnień,
• pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów życiowych,
• opieka nad ofiarami przemocy w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową.
• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

• Ochrona i promocja zdrowia
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………...........................
Automobilklub Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu – organizacja pożytku
publicznego
ul. Poniatowskiego 19a
59-900 Zgorzelec
olejbog@gmail.com
andrzej.kazimierczak@gmail.com
Celem Klubu jest:
• działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagandy na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wypoczynkowego sportu
motorowego’

• podnoszenie poziomu sportu motorowego,
• organizowanie turystyki motorowej.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biegowe Stowarzyszenie EDI- TEAM Zgorzelec
ul. Lubańska 21/9, 59-900 Zgorzelec
do korespondencji: Aleja Ujazdowska 10, 59-900 Zgorzelec
tel. 691 656 504
fax. 75 77 58 869
editeam@vp.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Organizowanie i propagowanie kultury fizycznej i sportu ducha olimpizmu,
szlachetnej rywalizacji i troski dalszy fizyczny i psychiczny rozwój jego
członków.

• Dbanie o to, aby jego członkowie godnie reprezentowali sport polski i
zgorzelecki w kraju i za granicą.

• Integracja środowisk sportowych, lokalnych i globalnych.
• Rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie.
• Popularyzacja biegów, jako najprostszej formy rekreacji wśród dzieci i
młodzieży oraz dorosłych.

• Popularyzacja walorów turystyczno – sportowych powiatu zgorzeleckiego.
• Eksponowanie zasad ,,Fair Play” w sporcie.
• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i
młodzieży uczestniczących w zajęciach biegowych.

• Reprezentowanie zgorzeleckiego sportu w kraju i zagranicą.
• Promowanie Zgorzelca oraz województwa dolnośląskiego.
• Upowszechnianie kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu.
• Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Centroprawica Razem
ul. Okrzei 1

59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 55 777
Cel działania:
• Promocja interesów społeczności lokalnych w organach władzy i administracji.

• Wspieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi gmin powiatu
zgorzeleckiego

• Umacnianie Lokalnej samorządności, demokracji i właściwej reprezentacji
mieszkańców w organach władzy i administracji.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży Świetlica ,,Gawrosz”
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 16 395 lub kom. 604483356
gawrosz@zgorzelec.com
www.gawrosz.zgorzelec.com
Celem Stowarzyszenia jest:
• Prowadzenie działalności społecznie użytecznej.

• Ochrona zdrowia społeczeństwa.
• Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie zwłaszcza osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i
nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, żyjących z HIV, dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób chorych,
uchodźców politycznych.

• szeroko rozumiana organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży w wieku od
4 do 16 lat

• promocja zdrowego stylu życia (profilaktyka uzależnień, profilaktyka socjalna,
przeciwdziałania patologiom)

• osłabienie atrakcyjności destrukcyjnych i toksycznych środowisk
Dokonania: na stronie internetowej organizacji www.gawrosz.zgorzelec.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Centrum Wolontariatu w Zgorzelcu – organizacja pożytku publicznego
ul. Warszawska 1 pok.206
tel. 075 64 88 223 lub 888 582 526
tel. 601 070 176
biuro_wolontariatu@free.ngo.pl
wolontariat@zgorzelec.com
www.wolontariat.zgorzelec.com
Celem Stowarzyszenia jest:
• Niesienie wszelkiej pomocy i bezinteresownej pracy rozumianej jako pomoc
potrzebującym, którzy wyrażają na to zgodę.

• Integracja środowisk lokalnych poprzez organizowanie zajęć i spotkań,
warsztatów i szkoleń z zakresu pomocy pedagogicznej, terapeutycznej,
psychologicznej i wychowawczej.

• Propagowanie idei wolontariatu oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie wśród
członków Stowarzyszenia oraz w miarę możliwości społeczeństwa.

• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osoba w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym, w
szczególności alkoholizmowi, narkomanii, bezdomności.

• Działalność charytatywna.
• Ochrona i promocja zdrowia
• Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania

• Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego

• Działalność wspomagająca kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

• Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
• Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i prywatnymi w
zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

• Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz
finansowo organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i osoby indywidualne.

• Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju
dobroczynności i filantropii w Polsce i za granicą.

• Niesienie pomocy obejmującej zakres informacji społecznej oraz bezstronnego,
bezpłatnego i niezależnego poradnictwa skierowanego na aktywizację
obywateli i rozwój zdolności ludzkich w zakresie rozwiązania własnych
problemów.

• Udzielanie pomocy prawnej i obywatelskiej.
• Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz
społeczeństwa obywatelskiego.
Dokonania: na stronie organizacji www.wolontariat.zgorzelec.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dolnośląskie Forum Socjaldemokracji Polskiej z siedzibą w Zgorzelcu
ul. Pułaskiego 4
59-900 Zgorzelec
Celem Stowarzyszenia jest:
•

Udział w życiu publicznym a w szczególności wywieranie wpływu i
podejmowanie działań na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie
władzy.

•

Stowarzyszenie opowiada się za tolerancją światopoglądową, wolnością
sumienia i wyznania, poszanowaniem odrębności etnicznych,
narodowościowych, kulturowych i seksualnych.

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

Fundacja Integracji Społecznej ,,Abramis”
ul. Brzozowa 10/2, 59-900 Zgorzelec
fis.abramis@wp.pl
www.fundabramis.pl
Celem Fundacji jest:
• Integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

• Aktywizacja zawodowa, społeczna oraz pomoc osobom niepełnosprawnym.
• Działania na rzecz kultury, 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 aktywnego wypoczynku oraz turystyki.
• Wspieranie i promocja rozwoju regionu.
• Wspieranie rozwoju wsi.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fundacja Społeczna Łużyce
59-900 Zgorzelec, ul. Batorego 16
Tel. 607 387 238
katarzyna.olech@op.pl
Celem
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundacji jest:
Integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Aktywizacja zawodowa, społeczna oraz pomoc osobom niepełnosprawnym;
Działania na rzecz kultury, 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 aktywnego wypoczynku oraz turystyki;
Wspieranie i promocja regionu;
Wspieranie rozwoju wsi.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Geodenitów w Polsce – Obóz w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Prusa 10
joy7@o2.pl
Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja Biblii, jako Świętego Bożego Słowa w polskim
społeczeństwie.
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej - Zarząd Oddziału
w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 1/15
Celem Związku jest:
• Obrona uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin;
• Reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich
rodzin wobec władzy i administracji rządowej i samorządowej, organizacji
społecznych oraz wobec zagranicy;
• Popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego
i wojskowego powstałego w służbie Ojczyźnie;
• Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia członkom godnych warunków
życia i ochrony zdrowia;
• Rozwijanie koleżeństwa i przyjaźni wśród członków Związku w oparciu o tradycje
wspólnej walki oraz wzajemną życzliwość;
• Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego
o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce
ofiarach;
• Utrwalanie historii Związku i pamięci o jego działaczach.
Fundacja Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy w Zgorzelcu – organizacja
pożytku publicznego
ul. Traugutta 77B
tel. 075 77 53 742, 075 77 13 828
fawtz@poczta.onet.pl
Celem Fundacji jest:
• pomoc ludziom poszkodowanym przez los oraz chorym potrzebującym pomocy.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zgorzelcu
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel. 603 790 772
fax. 075 77 82 181
Cel działania:

• Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy oraz zapewnia jego
realizację w oparciu o środki z urzędu gminy, rad sołeckich i innych zainteresowanych
pomocą finansową instytucji i organizacji.

• Organizuje zawody i imprezy rekreacyjne, sportowe dla swych członków oraz
mieszkańców, jak również bierze udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych szczebla
wojewódzkiego.

• Stwarza możliwość młodzieży podnoszenia jej poziomu sportowego.
• Organizuje kursy, konferencje, na których szkoli kadrę działaczy, organizatorów,
sędziów dla potrzeb wychowania fizycznego, sportu i turystyki.

• Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność
w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji urządzeń sportowo- turystycznych
w gminie.

• Współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z
właściwymi instytucjami i organizacjami.

• Podejmuje inne przedsięwzięcia, zgodne z prawem, w ramach statutowej działalności,
jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu – organizacja pożytku
publicznego
ul. Warszawska 9/1
59-900 Zgorzelec
pszczola52@o2.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Działania na rzecz stałego rozwijania się pszczelarstwa, reprezentowanie i
obrona interesów, oraz ochrona godnego imienia pszczelarzy.

• Zapobieganie chorobom, zaopatrzenie w stosowane leki do zwalczania chorób
pszczół.

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

• Promocja i popieranie współpracy z jednostkami gospodarki rolno-leśnej w
zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i jej racjonalnego
wykorzystania w strefie zapylania owadopylnych upraw polowych i
sadowniczych przez pszczoły.

• Pobudzanie świadomości społeczności, poprzez współpracę z jednostkami
gospodarki rolno-leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i
jej racjonalnego wykorzystania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych
przez pszczoły.

• Ochrona pszczoły miodnej jako integralnego środowiska naturalnego.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie „O dobro dziecka” – stow. zwykłe
59-900 Zgorzelec, ul. Morcinka 8
Celem Stowarzyszenia jest:
• Działanie na rzecz dobra dziecka
• Popularyzowanie wiedzy z dziedziny opieki i wychowania dziecka wśród
społeczeństwa,
• Promocja i popieranie praw dziecka do godnego życia, wykształcenia i rozwoju;
• Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi.
Zgorzelecki Klub Brydża Sportowego
ul. Lubańska 36/4
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 54 321
z.klimczak@wp.pl
Cele stowarzyszenia:
• Kształtowania i upowszechniania w środowiskach dorosłych i młodzieży
nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego,

• Kształtowania w rywalizacji sportowej właściwych postaw etycznych i
moralnych,

• Rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania, a także
współzawodnictwa w grupie,

• Rozwój osobowości i charakteru w ramach intelektualnej rywalizacji
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klub Demokratycznej Unii Kobiet w Zgorzelcu

ul. Grota- Roweckiego 10
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 57 948
Celem DUK jest:
• Ochrona interesów i praw kobiet oraz równości ich szans w każdej dziedzinie
życia.

• Walka ze społecznością zawodową, obyczajową i politycznądyskryminacji
kobiet.

• Rozwój aspiracji materialnych i zawodowych kobiet.
• Przygotowanie kobiet w życiu publicznym.
• Reprezentowanie praw i interesów kobiet wobec władz państwowych,
administracyjnych i samorządowych, wobec organizacji społecznych
politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń.

• Utrzymanie łączności z rodaczkami mieszkającymi poza granicami kraju.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Klub Kibica ,,TUR”
ul. Langiewicza 23/6
59-900 Zgorzelec
tel. 698 682 147 / 668 823 594
Do korespondencji:
ul. Batorego 1/10
tomur@o2.pl
tomasz.urbaniak@gmail.com
www.turkk.yoyo.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Działanie na rzecz Stowarzyszenia i Klubu Sportowego ,,Turów”;

• Zapobieganie przemocy podczas imprez sportowych poprzez kreowanie
wizerunku kibiców kulturalnym dopingiem, właściwym zachowaniem w czasie
imprez sportowych oraz utrzymywaniem przyjacielskich stosunków z kibicami
innych klubów sportowych.

• Wszechstronne propagowanie informacji dotyczących Stowarzyszenia i Klubu
Sportowego ,,Turów”.

• Promocja i popieranie działań podejmowanych przez Klub Sportowy ,,Turów”
oraz Stowarzyszenie.

• Ochrona godności i dobrego imienia Klubu Sportowego ,,Turów” i
Stowarzyszenia.
Dokonania: na stronie internetowej organizacji www.turkk.yoyo.pl
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Klub Puszystych ,, Super Linia”
Do korespondencji:
ul. Konarskiego 8/5
klub-puszystych1@o2.pl
Cel działania organizacji:
• Poprawa jakości życia osób otyłych i nie tylko oraz reprezentowanie ich
interesów w życiu publicznym.

• Upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej w zakresie otyłości i nadwagi.
• Promocja Powiatu i Miasta Zgorzelec.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Klub Sportowy Turów w Zgorzelcu – organizacja pożytku publicznego
ul. Maratońska 2
tel. 075 77 56 236, 075 64 88 785
klub@ksturow.pl
www.ksturow.pl
www.ksturow.eu
Klub ma na celu prowadzenie działalności sportowej, krzewienie kultury fizycznej,
organizację rekreacji i wypoczynku w środowisku i na terenie działania. Klub prowadzi
ponadto działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie kultury fizycznej wśród
młodzieży w celu zapobiegania, prewencji i walki z patologią.
Dokonania: na stronie internetowej klubu www.ksturow.pl
Łużyckie Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a
59-900 Zgorzelec
g.legezynska@wp.pl
Celami Stowarzyszenia są:

• Reprezentowanie i ochrona wspólnych społecznych i prawnych interesów
sołtysów, jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządowych
mieszkańców wsi.

• Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi (kulturalnego,
społecznego i gospodarczego).

• Podnoszenie kwalifikacji na rzecz lepszego realizowania zadań wynikających z
działalności sołeckiej.

• Doskonalenie współdziałania sołtysów z organami władzy państwowej i
samorządowej oraz organizacjami społecznymi i politycznymi.

• Podtrzymanie tradycji polskiej wsi.
• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Działalność charytatywna;
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Ochrona i promocja zdrowia;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Organizacja wypoczynku dzieciom i młodzieży;
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
Organizacja i promocja wolontariatu.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Łużyckie Stowarzyszenie Wszechstronnego Wspierania Kultury w Zgorzelcu
ul. Langiewicza 29
Do korespondencji:
Trójca 137, 59-900 Zgorzelec
tel. 607 387 238
katarzyna.olech@op.pl
psmzgorzelec@op.pl

Celami Stowarzyszenia są:
• Prowadzenia działalności kulturalno – muzycznej dla wszystkich grup
społecznych.
•

Wszechstronna pomoc służąca dalszemu rozwojowi Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia w Zgorzelcu.

•

Edukacja kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem muzycznej wśród dzieci i
młodzieży.

•

Propagowanie wszelkiego rodzaju kultury.

•

Utworzenie ośrodka muzykoterapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków i
innych używek.

•

Integracji środowisk muzycznych z terenu całego powiatu zgorzeleckiego i
powiatów ościennych.

•

Budowanie fachowego zaplecza dla muzyków amatorów.

•

Kultywowanie tradycji kulturowych związanych z regionem dolnych i górnych
Łużyc.

•

Utworzenie Łużyckiego Muzeum Muzyki i Kultury.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Łużyckie Towarzystwo Wspierania Lokalnych Więzi Społecznych
Plac Najświętszej Marii Panny 1
59-900 Zgorzelec
machajp@o2.pl
mateusz123466@wp.pl
Celami Stowarzyszenia jest:
• Inspirowanie i tworzenie warunków do współdziałania środowisk lokalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem parafii katolickich, w których zostanie wyrażona
zgoda na włączenie działalności Stowarzyszenia do realizacji religijnych i
społecznych celów.

• Tworzenie w obrębie Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej
Łaskawej w Zgorzelcu wzorcowych możliwości łączenia walorów więzi
duchowych zamieszkałych tamże ludzi z organizowaniem ich do realizacji
wspólnych przedsięwzięć z zakresu materialnego, odnoszących się w
szczególności do potrzeb dzieci i młodzieży oraz rodzin i osób wymagających
wsparcia z uwagi na wiek, stan zdrowia, sytuacje materialną itp., a także
wspierających ochronę środowiska naturalnego, w którym zamieszkują.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejski Klub Sportowy ,, Nysa Zgorzelec” – organizacja pożytku publicznego
ul. Maratońska 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 58 415 / 77 53 975
nysazgorzelec@onet.pl
Celem Klubu jest podejmowanie działalności sportowo – rekreacyjnej, w tym:
• Zapewnienie młodzieży i dzieciom udziału w sporcie kwalifikowanym;

• Krzewienie kultury fizycznej;
• Kształtowanie wśród członków Klubu wartości moralnych;
• Zapewnienie ogółowi mieszkańców powiatu zgorzeleckiego przeżyć i widowisk
sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową
formę wypoczynku i integracji.

• Propagowanie sportu oraz czynnego wypoczynku wśród mieszkańców powiatu
zgorzeleckiego.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce Obóz w Zgorzelcu
ul. Prusa 10
59-900 Zgorzelec
joy7@o2.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• popularyzacja Biblii jako Świętego Bożego Słowa w polskim społeczeństwie.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Międzyszkolny Klub Sportowy ,, OSA ”
ul. Powstańców Śląskich 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 13 183
jozef.marcinow@wp.pl

www.osa.zgorzelec.com
Celem klubu jest:
• Realizowanie zadań określonych uchwałami klubu.

• Wychowywanie młodzieży na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych
obywateli.

• Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży szkolnej.
• Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży.
• Aktywizowanie osób dorosłych do działania na rzecz klubu.
Dokonania: na stronie internetowej klubu www.osa.zgorzelec.com
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Parafialny Zespół ,,Caritas” przy Parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu
ul. Ks. J. Kozaka 2
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 56 373
Celem Caritas jest:
• Krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna
formacja charytatywna

• Prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej, systematyzowanie jej
norm i podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży, samotnych matek, a
w szczególności rodzin, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, ofiar przemocy,
więźniów, migrantów i uchodźców, ofia klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych
konfliktów

• Pomoc społeczna
• Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
• Działalność na rzecz mniejszości narodowych
• Ochrona i promocja zdrowia
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

• Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy

• Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn

• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
• Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
• Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
• Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego

• Przeciwdziałanie patologiom społecznym
• Upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

• Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą

• Działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie
oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami

• Promocja i organizacja wolontariatu
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu – organizacja
pożytku publicznego
ul. Czachowskiego 1a
59-900 Zgorzelec
tel. 77 56 201
pckzgorzelec@wp.pl
Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest:
• Zapobieganie cierpieniom ludzkimi ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach
w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraj bez jakiejkolwiek
dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy

etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów
politycznych.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne
ul. Armii Krajowej 103
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 560 31
janusz.gorski@persoft.pl
pkps-zgorzelec@wp.pl
Celem PKPS jest:
• Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i
rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych
życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym,
niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom
pozbawionych środków do życia, ubogim i bezradnym.

• Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu
w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich
działań.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych
ul. Poniatowskiego 23a
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 16 605
Celami Związku są:
• Dobrowolne zrzeszanie byłych więźniów politycznych, zwanych dalej więźniami.

• Otaczanie opieką Członków Związku i pozostałych po nich wdów/ wdowców/
zwłaszcza w zakresie pomocy socjalnej i zdrowotnej.

• Uzyskanie zadośćuczynienia dla byłych więźniów za poniesione straty moralne,
zdrowotne i materialne – od strony niemieckiej oraz innych roszczeń,
wynikających z uwięzienia w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych.

• Upamiętnienie miejsc martyrologii Polaków na terenie byłych hitlerowskich
więzień i obozów koncentracyjnych oraz miejsc pamięci narodowej.

• Rewindykacja majątku Związku, zwłaszcza w 1949 roku.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 56 539
Celami Związku są:
• Poprawa warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenie w życiu
społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej,
samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami
społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.

• Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów.
• Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji
publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród
społeczeństwa.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Zgorzelcu
ul. Armii Krajowej 103
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 002
Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące, w celu ich społecznej integracji ,
rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania
ich dyskryminacji.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1/5, 59-900 Zgorzelec

tel. 75 64 08 289
alicja12086@wp.pl
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:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Zgorzelcu – organizacja
pożytku publicznego
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

tel. 075 64 82 704
Celem działania Stowarzyszenia jest:
• Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenie i osób chorych na
cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie i
podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, Ministerstwo
Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich.

• Współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem
Diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa
diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń
niezbędnych diabetykom.

• Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i
całego społeczeństwa w celu podniesienia o cukrzycy, jej skutków oraz
samokontroli.

• Integracja środowisk diabetyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo.
• Udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków.
• Dbanie o rozwój Stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego
działania.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Polskie Towarzystw Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału Międzyszkolnego
w Zgorzelcu
ul. Powstańców Śląskich 1
Do korespondencji:
ul. Powstańców Śląskich 5/21
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 518
tprawelski@wp.pl
Celem Towarzystwa jest:
• Rozwój bazy schronisk młodzieżowych – ich organizowanie, budowa i
prowadzenie.

• Wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych.
• Uczestniczenie w procesie edukacji polskiej szkoły.
• Upowszechnianie turystyki jako form wypoczynku rekreacji młodzieży.

• Organizowanie tras typowych PTSM i obozów wędrownych w oparciu głównie o
schroniska młodzieżowe, a w przypadku ich braku o inna tanią bazę
noclegową.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Dolnośląsko – Nadodrzański z siedzibą
w Zgorzelcu
ul. Konarskiego 5b
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 58 941, 77 58 968
Celem działania Towarzystwa jest:
• szerzenie zdobyczy nauki w zakresie fizjoterapii i dyscyplin pokrewnych;

• zachęcenie i wdrażanie członków do pracy naukowej;
• upowszechnianie oraz wdrażania wiedzy i zdobyczy praktycznych z zakresu
fizjoterapii, profilaktyki i rehabilitacji, poprzez współdziałanie w tym zakresie z
odpowiednimi władzami i instytucjami oraz towarzystwami i organizacjami
naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i zagranicą;

• podnoszenie etyki zawodowej swych członków;
• reprezentowanie interesów zawodowych i naukowych swych członków.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Koło Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel. 75 7752667
Celem PTPS jest:
• Wspieranie systemu zabezpieczenia społecznego zaspokajającego potrzeby
człowieka niezbędne tylko do przetrwania, ale i rozwoju ludzkich możliwości.

• Promowanie zachowań zgodnie z etyką zawodową i profesjonalnymi
Standarami pracy socjalnej.

• Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia i utrzymywania
wysokiego prestiżu zawodu pracownika socjalnego.

• Popularyzowanie i wyjaśnianie roli, znaczenia zawodu pracownika socjalnego.
• Działanie na rzecz utrzymania i poprawy jakości usług świadczonych przez
pracowników socjalnych.

• Pogłębienie wiedzy i znajomości jednostek, rodzin, i środowisk społecznych
oraz umiejętności w zakresie rozwiązywania tych problemów.

• Stymulowanie współdziałania między podmiotami publicznymi, pozarządowymi
i prywatnymi realizującymi cele pomocy społecznej i pracy socjalnej.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody ,,Pro Natura” Koło w Zgorzelcu
ul. Olszewskiego 7
59-900 Zgorzelec
Cele główne Towarzystwa to działalność w sferze:
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

• ekologii i ochrony zwierząt;
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Powiatowe Stowarzyszenie Wspierania Uzdolnionej Młodzieży
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a
kom. 603 111 692
atyc@o2.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży o bardzo wysokich uzdolnieniach z
terenu powiatu zgorzeleckiego,

• wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej,
• promocja działań skierowanych na spieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży
przez samorządy terytorialne powiatu zgorzeleckiego,

• tworzenie podstaw programów i projektów edukacyjnych dla uczniów
uzdolnionych,

• zapewnienie środków finansowych na realizację celów działania.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Praca Bez Granic – Fundacja Na Rzecz Usuwania Barier Migracji Zarobkowej
ul. Kossaka 2
59-900 Zgorzelec
Celem Fundacji jest udzielanie pomocy w pokonywaniu społecznych, politycznych,
prawnych i ekonomicznych barier czasowej migracji zarobkowej pracowników do krajów o
wyższych standardach społeczno – ekonomicznych poprzez:
• Badanie zjawisk migracji zarobkowej oraz związanych z tym zagadnień
prawnych, politycznych i ekonomicznych.

• Organizowanie informacji i pomocy prawnej dla pracowników zatrudnionych na
kontraktach za granicą i dla ich pracodawców.

• Tłumaczenie zagranicznych przepisów i aktów prawnych regulujących zasady
migracji zarobkowej oraz zagranicznych przepisów związanych z
wykonywaniem zawodu.

• Udzielanie pomocy w zakresie finansowym kosztów związanych i nostryfikacji
uprawnień zawodowych za granicą i działania mające prowadzić do zawierania
porozumień międzynarodowych o uznaniu takich uprawnień na zasadach
wzajemności.

• Udzielanie pomocy w zakresie finansowania kosztów związanych z
koniecznością spełnienia zagranicznych wymogów prawnych wynikających z
określonej przynależności państwowej lub narodowej pracowników.

• Wspieranie podmiotów zajmujących się organizowaniem wyjazdów na staże i
kontrakty zagraniczne.

• Organizację szkoleń za granicą, tym stwarzanie możliwości edukacyjnych dla
przebywających na kontraktach zagranicznych pracowników i ich rodzin.

• Propagowanie wśród pracowników przebywających za granicą walorów
kulturalnych i turystycznych kraju czasowego zatrudnienia, pomoc
informacyjna i rzeczowa w zapoznawaniu się z kultura, historią i atrakcjami
turystycznymi.

• Prowadzenie działań typu ,,public relation” oraz zapobieganie o wsparcie
polityczne na rzecz wprowadzenia ułatwień migracji zarobkowej w
opiniotwórczych i decyzyjnych środowiskach krajowych i zagranicznych.

• Gromadzenie środków materialnych na realizację wyżej wymienionej
działalności.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rada Stowarzyszeń Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Seniorów
ul. Staszica 11
59-900 Zgorzelec
tel. 609 132 953
Celem działania Rady jest:
• Integracja stowarzyszeń osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz innych
Związków Pracujących na rzecz tych ludzi;
•

Rada jest koordynatorem działań wspólnych dla poszczególnych Stowarzyszeń
wchodzących w jej skład;

•

Rada reprezentuje Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych wobec
Euroregionu Nysa i stanowi w nim Polskie przedstawicielstwo.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze
Powiatowe Koło Pszczelarzy w Zgorzelcu
Radzimów Górny 97/1
59-975 Sulików
tel. 75 777 60 96
662 223 754
rodziewicz@pszczelarze.zgorzelec.pl
WWW.pszczelarze.zgorzelec.pl
Celem Regionalnego Związku Pszczelarzy jest:
• Ochrona pszczoły miodnej jako integralnego składnika środowiska naturalnego.

• Stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów oraz
ochrona godności i godnego imienia pszczelarzy.

• Zadanie RZP to wszechstronna działalność w zakresie ochrony środowiska i
funkcjonowania pszczelarstwa.

Dokonania: na stronie WWW.pszczelarze.zgorzelec.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
ryszardlepardowski@o2.pl
cerber.kor@op.pl
Cel działania organizacji:
• Pozyskiwanie środków finansowych pozwalających na renowację i
wykonywanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

• Kultywowanie miejsc pamięci narodowej w świadomości mieszkańców regionu i
kraju.

• Wspieranie badań historycznych oraz sporządzenie opracowań dotyczących
historii ziemi Łużyckiej.

• Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia dokumentacji historycznej
w/w. obiektów.

• Renowacja cmentarzy, grobów oraz innych obiektów martyrologii Narodu
Polskiego.

• Prowadzenie działań gospodarczych mających na celu zabezpieczenie środków
na działalność statutową.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie ,,Porozumienie Prawicy”
ul. 3 Maja 13
59-900 Zgorzelec
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
• Reprezentowanie interesów społeczności lokalnych w organach władzy i
administracji samorządowej oraz państwowej.
•

Pobudzanie i wspieranie inicjatyw lokalnych służących rozwojowi gmin, miast i
wsi powiatu zgorzeleckiego.

•

Działanie na rzecz umacniania lokalnej samorządności, demokracji, poprzez
aktywne uczestnictwo członków Stowarzyszenia w pracach organów władzy i
administracji samorządowej.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Radio Inter Taxi
ul. Warszawska 17
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 19 919
inter-taxi.zgorzelec@wp.eu
strawinski54@wp.eu
Cel stowarzyszenia:
• Stowarzyszenie świadczy usługi transportowe dla mieszkańców poprzez
przewóz osób, usługi weselne, przewóz zamówionych towarów, przewóz osób
niepełnosprawnych, przewozy dla firm oraz usługi reklamowe.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy
Parafii św. Józefa Robotnika
ul. Ks. Jana Kozaka 2
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 563 73
ulkag1@poczta.onet.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką oraz
wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Budowy i Użytkowników Garaży w Zgorzelcu
ul. Orzeszkowej 50/5
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 13 478, 075 64 815 09
Cel działania:

• Organizowanie lokalnej społeczności zainteresowanej zaspokojeniem potrzeb
garażowania swoich pojazdów samochodowych i współuczestniczenie w
tworzeniu warunków realizacji tych potrzeb.

• Uczestniczenie w działaniach wspierających zaspakajane lokalnych potrzeb o
podobnym charakterze i zasięgu społecznym.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Koło w Zgorzelcu
ul. Konarskiego 7/22
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 58 118
Celami Stowarzyszenia są:
• Integracja środowisk chemików i żołnierzy Wojsk Chemicznych, kultywowanie i
upowszechnianie tradycji.

• Utrwalanie w pamięci obywateli RP, a zwłaszcza wśród młodzieży, działalności
Wojsk Chemicznych.

• Popularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju z uwzględnieniem
problematyki Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.

• Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.
• Współdziałanie z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie likwidacji klęsk
żywiołowych a w tym Toksycznymi Środowiskami Przemysłowymi a także
prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa, pomocy i propagowania
zadań bezpieczeństwa przy pracach w zakresie OPBMR.

• Troska o sprawy bytowe chemików, żołnierzy i pracowników Wojsk
Chemicznych i ich rodzin.

• Współdziałanie z innymi organizacjami posiadające podobne cele a w
szczególności w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji Wojska
Polskiego.

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

Stowarzyszenie Dom Kołodzieja
ul. Aleje Lipowe 1 , 59-900 Zgorzelec
dom.kolodzieja@gmail.com
Celem Stowarzyszenia jest:
• Promowanie architektury przysłupowo – zrębowej jako wyjątkowego
dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko – górnołużyckiego.

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

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

• Promocja Górnych Łużyc.
• Zachowanie krajobrazu pogranicza śląsko – górnołużyckiego.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie „Łączy nas Zgorzelec”
59-900 Zgorzelec, ul. M. Reja 31
waldekwozniak-pck-prc@tlen.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Promowanie udziału młodzieży w budowie społeczeństwa obywatelskiego;
• Wspieranie społecznej aktywności obywateli;
• Integrowanie środowisk w zakresie:
➢ pracy z dziećmi i młodzieżą,
➢ ochrony środowiska naturalnego,
➢ rozwoju kultury fizycznej’
➢ kształtowania umiejętności aktywnego wypoczynku i rozwijania zainteresowań,
➢ działalności charytatywnej,
➢ działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
➢ podtrzymywania tradycji narodowej.
• Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami
pozarządowymi;
• Pomoc w prezentacji dorobku organizacji władzom państwowym, samorządowym,
sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności;
• Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i
gospodarczym oraz politykami;
• Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych;
• Opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych;
• Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Nr 2 w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 041 wew. 280 , 075 64 94 335
fax. 64 94 220
Celem Stowarzyszenia jest:
• Zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu
spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków
socjalno – bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i
publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju.

• Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i
całego środowiska , lokalnej społeczności i kraju.

• Aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności
Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej,
a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych
w środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych
oraz ich rodzin.

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

• Reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resoru spraw wewnętrznych
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.

• Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Stowarzyszenie Eurocentrum Kobiet
ul. Lubańska 28/10
ul. Ks. Kozaka 2
tel. 75 649 18 60
tel. Kom. 507 803 089
m.k.olechowska@wp.pl

Cel działania:
• Prowadzenie działalności charytatywnej.

• Pomoc i obrona interesów kobiet i ich rodzin poprzez udzielanie porad
prawnych, interwencji urzędach oraz działalność informacyjna.

• Działanie w kierunku zabezpieczenia niezbędnej pomocy socjalnej na zasadzie
współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

• Wpływanie na działalność organów władzy i administracji państwowej poprzez
członków uczestniczących w pracach samorządu terytorialnego.

• Utrzymywanie łączności z międzynarodowymi organizacjami, stowarzyszeniami,
które prowadzą działalność o podobnym profilu w ramach integracji i
pozyskiwanie doświadczeń.

• Organizowanie spotkań koleżeńskich, imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie ,,EUROPRYMUS” w Zgorzelcu – organizacja pożytku publicznego
ul. Reymonta 16
59-900 Zgorzelec
tel.: 075 72 10 470
fax: 075 64 81 998
info@dpfa-europrymus.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Prowadzenie kształcenia na wszystkich szczeblach edukacyjnych.

• Rozwój i wspieranie bazy dydaktycznej szkół prowadzonych przez DPFA
Europrymus Sp. z o.o. w Zgorzelcu.

• Modernizowanie bazy dydaktycznej i zdobywanie dodatkowych środków
finansowych i materialnych dla szkoły.

• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i regionie.
• Ochrona tradycji i wartości szkoły.
• Prowadzenie działalności w zakresie poprawy jakości życia, a w szczególności
osób trzeciego wieku.

• Inicjowanie i realizacja działań ,,seniorze młodym, młodzi seniorom”.
• Promowanie zdrowego stylu życia.
• Współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami oświatowymi innych
krajów.

• Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki i pracy.
• Wspieranie w rozwoju i innych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych.
• Edukacja w zakresie języków obcych.
• Szeroko rozumiana pomoc dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią
społecznym.

• Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych
celach działania.

• Propagowanie współpracy polsko – niemieckiej, szczególnie Europa Miasta
Goerlitz – Zgorzelec.

• Aplikowanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy z UE oraz innych źródeł.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Handlowców Zgorzelec – Bogatynia
ul. Daszyńskiego 75
59-920 Bogatynia
tel. 075 77 16 630
Celem Stowarzyszenia jest:
• Konsolidacja środowisk handlowców prowadzących działalność gospodarczą na
terenie powiatu Zgorzelec oraz szeroko rozumiana pomoc członkom
Stowarzyszenia w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie IN SPE w Zgorzelcu
ul. Kościuszki 68
59-900 Zgorzelec
inspe.zgc@onet.eu
doradca.gim1@wp.pl

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju Gimnazjum nr 1 im.
Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu.
Stowarzyszenie ma wspomóc dotychczasowe działania oraz inicjować przedsięwzięcia i idee
w celu podnoszenia jakości kształcenia i wychowania oraz wyrównywania dostępu do
edukacji zapewniając równe szanse życiowe młodzieży poprzez:
• Poprawę warunków lokalowych, modernizację oraz właściwe wyposażenie
szkoły.

• Propagowanie idei nauczania oparte o nowoczesne metody interaktywne –
odwołujące się do przekonań, emocji, życiowych doświadczeń, umożliwiające
dokonywanie właściwych wyborów przez uczniów – jako najbardziej
efektywnego sposobu pracy z uczniem.

• Tworzenie sprzyjającego ’’klimatu” pracy szkoły to jest działania promujące
innowacje, akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza
nią.

• Pozyskiwanie partnerów sojuszników dla modelu edukacji, w którym kładzie się
równy nacisk na wiedzę jak i sposób jej zdobywania, a także kształcenie uczuć
na równi z kształceniem myślenia.

• Tworzenie przyjaznego otoczenia szkoły – to jest wspieranie społeczności
szkolnej w relacji szkoła a społeczność lokalna, władza samorządowa,
przedstawiciele przedsiębiorczości.

• Wspomaganie Przygotowania uczniów oraz rodziców do samodzielnego i
aktywnego udziału a demokratycznym życiu szkoły i społeczności lokalnej.

• Rozwijanie poczucia integracji i odpowiedzialności za życie szkoły u nauczycieli,
rodziców i uczniów.

• Umożliwianie rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów niezbędnych w
trakcie dalszej formalnej i nieformalnej edukacji.

• Wspieranie i motywowanie społeczności szkolnej do wspólnego działania
opartego na osobistym zaangażowaniu jej członków.

• Inicjowanie, koordynowanie i współudziału w realizacji przedsięwzięć
edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych na rzecz środowiska
szkolnego, lokalnego, regionalnego i krajowego.

• Pielęgnowanie tradycji szkoły uczącej w duchu patriotyzmu i otwartości wobec
różnic środowiskowych, narodowościowych, kulturowych i religijnych.

• Realizacja programów profilaktycznych zapobiegających niedostosowaniu,
patologiom(alkoholizm, nikotynizm, narkomania) oraz przestępczość wśród
młodzieży.

• Wspomaganie i organizacja wypoczynku oraz aktywnych i atrakcyjnych form
spędzania czasu wolnego młodzieży.

• Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy
międzynarodowej.

• Identyfikacja i wspieranie uzdolnień oraz inspirowanie działań na rzecz
młodzieży defaworyzowanej.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych ,,Nysa Łużycka”
ul. Daszyńskiego 95
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 13 136, 075 77 56 782
marek.krusche@torel.pl
Cel działania organizacji:
• Inicjowanie warunków gospodarczego rozwoju regionu Nysy Łużyckiej.

• Tworzenie podstaw do szerokiego włączenia się w życie gospodarcze regionu i
kraju.

• Urzeczywistnienie zasady ,,Wolności Gospodarczej”
• Inspirowanie i wspieranie podejmowanych inicjatyw gospodarczych i
promowanie przejawów takiej działalności .

• Prowadzenie działalności sprzyjającej rozwojowi wszechstronnej współpracy
rejonów nadgranicznych.

• Przedstawicielstwo, ochrona praw i reprezentacja członków wobec urzędów
administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji i instytucji.

• Współpraca z izbami i stowarzyszeniami z Polski i zagranicy.
• Wspieranie działalności oświatowej i oświatowo – wychowawczej w celu
rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej.

• Inspirowanie działalności o charakterze kulturalnym oraz na niwie kultury
fizycznej i sportu jako alternatywy dla występujących zjawisk o charakterze
patologicznym.

• Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wspieranie działań w zakresie
ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwojowych Zgorzelec 2002
ul. Krupińskiego 6
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 55 732
sir2002@wp.pl
Celami Stowarzyszenia jest:
• Inicjowanie działań na rzecz rozwoju regionu.

• Zapobieganie i przeciwdziałanie powstaniu zjawisk patologicznych.
• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie
działalności realizowanej na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu.

• Promocja i popieranie rozwoju sportu.
• Pobudzanie świadomości społeczeństwa do działań na rzecz tworzenia nowych
miejsc pracy.

• Ochrona grup słabych.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Klub Seniora Emerytów i Rencistów PGE KWB Turów S. A. i PGE Elektrownia
Turów S. A. w Zgorzelcu
ul. Iwaszkiewicza 12/3
59-900 Zgorzelec
tel. 075 64 90 642

Celami Stowarzyszenia są:
• Integracja środowiska emerytów i rencistów – byłych pracowników PGE KWB
Turów S. A. i PGE Elektrownia Turów S. A

• Umożliwienie szerszego dostępu do pełniejszego życia kulturalnego i
społecznego.

• Reprezentowanie i obrona interesów członków przed władzami
samorządowymi i państwowymi.

• Współpracy a organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, władzami
państwowymi w zakresie dotyczącym emerytów i rencistów.

• Niesienie wszelkiej pomocy potrzebującym członkom stowarzyszenia i ich
rodzin.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie ,,Klub Trzeźwych Przyjaciół”
ul. Ks. Kozaka 2
59-900 Zgorzelec
Do korespondencji:
ul. Broniewskiego 29/25
tel. 075 77 54 761
jmarkiz@poczta.onet.pl
toni224@wp.pl
Cele Stowarzyszenia zawierają się w prowadzeniu działalności edukacyjnej, profilaktycznej,
terapeutycznej, rehabilitacyjnej resocjalizacji, zmierzającej do:
• Przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym;

• Tworzenie możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób
uzależnionych i ich rodzin:

• Promocji zdrowia i popierania zdrowego stylu życia.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Kobiet ,,Interclub Femina”
ul. Mickiewicza 8/7
59-900 Zgorzelec
tel. 075 64 82 152

interclub.femina@interia.pl
Celami działania Stowarzyszeniami jest:
• Integracja kobiet.

• Prowadzenie działań na rzecz integracji Europejskiej poprzez rozwiązywanie
konfliktów z organizacjami kobiecymi w kraju i zagranicą.

• Podnoszenie jakości życia kobiet.
• Działania na rzecz pielęgnowania tradycji i kultury oraz promocja języka
polskiego wśród obcokrajowców.

• Zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, upowszechnianie i ochrona
praw kobiet.

• Przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka.
• Pomoc osobom w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.
• Upowszechnianie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
• Aktywizowanie środowisk osób bezrobotnych, promocja zatrudnienie
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet i rodzin, wyrównanie szans
tych osób.

• Promocja wolontariatu.
• Promocja zdrowia.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie ,,Kurier – Taxi”
ul. Okólna 22a
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 19 719
Cel działania organizacji:
• reprezentowanie interesów kierowców taksówek zrzeszonych w stowarzyszeniu
przed organami administracji państwowej i samorządowej;

• organizowanie usług przewozowych na terenie miasta Zgorzelec i obszarze
przygranicznym w ramach współpracy ze zrzeszeniem Goerlitz;

• zapewnienie ciągłości usług, kultury obsługi klienta, rozszerzanie zakresu
świadczonych usług oraz organizacja łączności bezprzewodowej między
kierowcami i centralą;

• współpraca i wymiana doświadczeń z innymi zrzeszeniami taksówkarzy, w tym
ze zrzeszeniami z Goerlitz;

• udzielanie pomocy finansowej członkom stowarzyszenia na cele zakupu,

naprawy lub utrzymania pojazdów samorządowych służących do wykonywania
zawodu;

• organizacja wzajemnej pomocy wśród członków i ich rodzin w tym świadczeń
socjalnych i opieki medycznej, oraz bezpieczeństwa wykonywania zawodu.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie ,,Kuźnia” w Zgorzelcu
ul. Łużycka 33 B/7
59-900 Zgorzelec
stowarzyszenie@kuznia.zgorzelec.pl
robert.gruszecki@poczta.fm
Cele Stowarzyszenia to:
• Umożliwienie bezpośredniego kontaktu ze sztuka we wszelkich jej postaciach;

• Promowanie i tworzenie wartości zjawisk artystycznych;
• Pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej społeczeństwa;
• Propagowanie i organizowanie przedsięwzięć z różnych dyscyplin sztuki.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Kuźnia Kultury z siedzibą w Zgorzelcu
ul. Kościuszki 12/6
59-900 Zgorzelec
barbara.budzynska@gmail.com
Celem Stowarzyszenia jest:
• Upowszechniania kultury, sztuki, w tym kultury i sztuki osób
niepełnosprawnych.

• Integracja międzynarodowych i polskich środowisk lokalnych.
• Wspieranie i rozwój kultury i sztuki, w tym osób niepełnosprawnych.

• Inicjowanie i wspieranie działań i inwestycji w zakresie upowszechniania
kultury i sztuki, w tym osób niepełnosprawnych.

• Wspieranie inicjatyw kulturalnych i organizacja życia kulturalnego.
• Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienia pomiędzy
grupami niepełnosprawnymi a innymi grupami społecznymi.

• Tworzenie warunków do pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w lokalne
środowiska społeczne.

• Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
• Prowadzenie kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stowarzyszenie ,,Ludzie dla Ludzi” w Zgorzelcu
ul. M. Reja 31
59-900 Zgorzelec
waldekwozniak-pck-prc@tlen.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Promowanie udziału młodzieży w budowie społeczeństwa obywatelskiego.

• Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
• Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami
pozarządowymi.

• Pomoc w prezentowaniu dorobku organizacji władzom.
• Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem
państwowym i gospodarczym oraz politykami.

• Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych.
• Opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.
• Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej.
• Integrowanie środowisk w zakresie:
- Pracy z dziećmi i młodzieżą,
- ochrony środowiska naturalnego,

- rozwoju kultury fizycznej,
- kształtowania umiejętności aktywnego wypoczynku i rozwijanie
zainteresowań,
- działalności charytatywnej,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- podtrzymania tradycji narodowej.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie ,, Młode Centrum” Koło w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
Do korespondencji:
ul. Czachowskiego 6/12
zgorzelec@mc.org.pl
Cele Stowarzyszenia :
• Kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi i zwiększenie ich
zaangażowania w życie publiczne i gospodarcze kraju.

• Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych młodemu człowiekowi
w jego przyszłej aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej.

• Propagowanie samorządności.
• Szerzenie idei integracji europejskiej wśród młodych ludzi.
• Ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami
międzynarodowymi, a także z ich rówieśnikami z innych krajów.

• Ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole.
• Działanie na rzecz rozwoju kultury, w szczególności tworzonych przez młodych
ludzi i do nich adresowanej.

• Zwiększanie świadomości ekologicznej młodzieży.
• Promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki, szczególnie wśród młodych ludzi.
• Wspieranie rozwoju obronności kraju.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie ,,My dla Zgorzelca”
ul. Brzozowa 22A
59-900 Zgorzelec
Celami Stowarzyszenia są:
• Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

• Budowanie świadomości i tożsamości obywatelskiej.
• Rozwój oraz promocja miasta Zgorzelec.
• Międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna.
• Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot i
społeczności lokalnych.

• Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
• Ochrona narodowych oraz europejskich wartości kulturowych.
• Ochrona przyrody i krajobrazu, rozwijanie świadomości ekologicznej.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Na Rzecz Pacjentów Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu
,,Nasze Zdrowie” – organizacja pożytku publicznego
ul. Lubańska 11-12
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 22 843, 075 77 22 885, 075 77 22 909
tel. 607 569 288 / 607 915 730
beha@wp.pl
domspzoz@wp.pl
nasze.zdrowie@spzoz.zgorzelec.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Celem stowarzyszenia jest poprawa sytuacji pacjentów wielospecjalistycznego
szpitala - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Zgorzelcu (WS
- SPZOZ).
• Stowarzyszenie wspiera finansowo i organizacyjnie działania WS - SPZOZ w
kierunku:

1. Podniesienia jakości i dostępności usług medycznych oferowanych przez
WS - SPZOZ w Zgorzelcu,
2. Promowania wysokiego standardu opieki medycznej, wysokich standardów
organizacyjnych oraz stosowania najnowszych metod diagnostycznych i
leczniczych,
3. Przyczyniania się do modernizacji i rozwoju WS – SPZOZ w Zgorzelcu,
4. Zakupu nowoczesnego sprzętu:
A) metodycznego
- pozwalającego na odtworzenie posiadanej bazy sprzętowej,
- pozwalającego na poszerzenie pakietu świadczonych usług,
B) pozostałego sprzętu potrzebnego do działalności szpitala 5. promocji
zdrowia i zachowań prozdrowotnych.
5. Promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych
Dokonania: na stronie organizacji http://www.spzoz.zgorzelec.pl/naszezdrowie/index.html
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom ,,Gawrosz” w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
pcprdyr@powiat.zgorzelec.pl
Cel działania:
• Prowadzenie działalności społecznie użytecznej – działalności pożytku
publicznego – którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
pochodzącej z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
lub materialnej poprzez:
- prowadzenie działań zamierzających do umożliwienia podopiecznym poprawy
warunków niezbędnych do uzyskiwania stosownego wykształcenia oraz
właściwego rozwoju kulturalnego i fizycznego;
- prowadzenie działań zmierzających do umożliwienia podopiecznym
należytego funkcjonowania w społeczeństwie.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………...................
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego
im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
ul. Partyzantów 2
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 512

tel. 693 624 380
tel. 504 260 723
gimluzyckie@o2.pl
beakrup@wp.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Rozszerzanie oferty edukacyjnej dla uczniów LO im. Braci Śniadeckich.

• Promowanie zdrowego stylu życia.
• Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz lokalnego środowiska.
• Promowanie LO im. Braci Śniadeckich w lokalnym środowisku oraz w regionie.
• Rozwój bazy dydaktycznej LO im. Braci Śniadeckich.
• Organizowanie współpracy z uczelniami i środowiskami akademickimi.
• Wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia, nauczycieli i
innych, zainteresowanych własną edukacją osób.

• Organizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży.
• Promowanie i wykorzystywanie nowoczesnych myśli pedagogicznych i metod
edukacyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych.

• Wspieranie procesu demokratyzacji polskiej szkoły.
• Wspomaganie rozwoju oświaty na szczeblu lokalnym.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju SP Nr 3 w Zgorzelcu ,,Nasza
Szkoła” – organizacja pożytku publicznego
ul. Armii Krajowej 10
59-900 Zgorzelec
szkolpod3@wp.pl
s.lickindorf@gmail.com
Celami Stowarzyszenia są:
• Rozwój i wspieranie bazy dydaktycznej SP Nr 3 w Zgorzelcu.
•

Modernizowanie bazy dydaktycznej i zdobywanie dodatkowych środków
finansowych i materialnych dla szkoły.

•

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz regionie.

•

Promowanie zdrowego stylu życia.

•

Współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami oświatowymi krajów
ościennych.

•

Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki i pracy.

•

Ochrona tradycji i wartości szkoły.

•

Szeroko rozumiana pomoc dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią
społeczną.

•

Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych
celach działania.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Nasze Miasto – UNSERE STADT
ul. Pogodna 1
59-900 Zgorzelec
Cele Stowarzyszenia: Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest wpieranie oraz
organizowanie i wymiana kontaktów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem
miast partnerskich Zgorzelec-Görlitz. Do zadań stowarzyszenia należą w szczególności
działania z zakresu
• Polsko – niemieckiej współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i wychowania.

• Współpracy międzynarodowej
• Inicjowania i wspierania działań na rzecz aktywizacji społecznościowej
młodzieży

• Wypoczynku dzieci i młodzieży
• Działalności charytatywnej
• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
• Oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa
• Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologom
społecznym

• Wyrównanie szans osób zagrożonych marginalizacją społeczną , np: rodzin
ubogich lub osób niepełnosprawnych

• Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i
zagrożonych bezrobociem

• Działalności szkoleniowej
• Działalności dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych – organizacja pożytku
publicznego
ul. ks. Jana Kozaka 2
59-900 Zgorzelec
m.k.olechowska@wp.pl
Cele Stowarzyszenia:
• Reprezentowanie interesów ludzi niepełnosprawnych na forum publicznym.

• Obrona interesów i praw ludzi niepełnosprawnych .
• Pomoc w załatwieni wszelkich spraw związanych z leczeniem, rehabilitacją,
usamodzielnieniem, podejmowaniem i wykonywaniem pracy zawodowej.

• Organizowanie wypoczynku.
• Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz zapewnienie udziału w
nim członkom stowarzyszenia.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie ,,OSTOJA” – organizacja pożytku publicznego
ul. Pułaskiego 11-13
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 580
dpsostoja67@wp.pl
Celem Stowarzyszenia jest:

• Wspieranie jednostek i grup najsłabszych, dyskryminowanych i
marginalizowanych z powodu niedostatku, niepełnosprawności, chorób,
ubóstwa i bezdomności.

• Promowanie postaw w środowisku lokalnym społecznego zaangażowania,
zainteresowania ważnymi kwestiami społecznymi, aktywnego współtworzenia
środowiska w którym żyją.

• Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie, szkodliwym dla
zdrowia i chorobom poprzez tworzenie oświaty i promowanie zdrowego stylu
życia.

• Tworzenie nowych i ulepszenie istniejących systemów wsparcia
zapewniających pomoc i trafienie zaspokajających oczekiwania środowiska
lokalnego i mających na celu poprawę jakości życia.

• Doskonalenie umiejętności niezbędnych do nawiązania prawidłowych
stosunków i interakcji ze środowiskami nieakceptowanymi społecznie.

• Pomaganie ludziom w rozwijaniu i poprawie jakości ich kontaktów z osobami
bliskimi.

• Wszechstronne doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących
się opieką, pielęgnacją, terapią i rehabilitacją, oraz edukacją w tym zakresie.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym w Zgorzelcu
ul. Bolesława Prusa 7
59-900 Zgorzelec
gklimkowicz@gazownia.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Rozwijanie, popularyzacja i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o
to, by działania te służyły pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.

• Wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci
nadpobudliwych.

• Pomoc rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji
problemów z tym związanych.

• Propagowanie wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości.

• Rozwijanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji środowiska
dzieci dotkniętych tym zaburzeniem oraz organizację różnorodnych form terapii
edukacji i wypoczynku.

• Upowszechnianie poczynań Stowarzyszenia.
• Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek, które podejmują te
działania.

• Przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej dzieci nadpobudliwych.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Producentów Rolnych „Łan”
ul. Francuska 36
tel. 77 57 787
59-900 Zgorzelec
spr_zgorzelec@tlen.pl
Cel działania organizacji:
Zagwarantowanie interesów ekonomicznych i poziomu opłacalności produkcji rolniczej, a w
szczególności:
• Pozyskiwanie opłacalnego rynku zbytu na produkcję roślinną i zwierzęcą.
•

Organizowanie działalności w zakresie przetwórstwa rolno – spożywczego.

•

Działanie na rzecz poprawy warunków rozwoju produkcji rolniczej.

•

Wspieranie działania w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności
nowoczesnego gospodarowania rolników.

•

Działanie w zakresie kształtowania właściwej osobowości producenta rolnika
i rozwijanie etyki zawodowej producenta żywności.

•

Realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków
i postulatów członków stowarzyszenia.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Profilaktyki Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym
,,Subsidium” – organizacja działalności pożytku publicznego
ul. Warszawska 37a/1
59-900 Zgorzelec

tel. 075 77 58 700, 609 066 549
subsidium@free.ngo.pl
www.subsidium.arrakis.pl
Cel działania:
• Stowarzyszenie jest ruchem oświatowym, którego celem jest profilaktyka
i profesjonalna pomoc osobom uzależnionym oraz resocjalizacja osób
uzależnionych (bezrobotnych, bezdomnych, ubogich).

• Stowarzyszenie w swej działalności podejmuje współprace z instytutami,
szkołami i wyższymi uczelniami o charakterze leczniczy, terapeutycznym i z
zakresu polityki społecznej w kraju i poza jego granicami.
Dokonania: na stronie organizacji www.subsidium.arrakis.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Francuskiej w Zgorzelcu
ul. Armii Krajowej 12
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 56 937
Celem Towarzystwa jest:
• Rozwijanie przyjaźni między narodem polskim a narodem francuskim, oraz
prowadzenie działalności sprzyjającej wszechstronnej współpracy.

• Zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa Francji, jej
historią, nauką i kulturą, osiągnięciami społeczno – gospodarczymi i
technicznymi oraz tradycjami i rozwoje współpracy polsko- francuskiej.

• Współdziałanie w popularyzowaniu wśród społeczeństwa francuskiego historii,
nauki, kultury oraz osiągnięć społeczno – gospodarczych i technicznych narodu
polskiego.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Strzelectwa Myśliwskiego w Zgorzelcu
Stojanów 38
59-930 Pieńsk
Celem stowarzyszenia jest:

•

Organizowanie lokalnej społeczności myśliwych zainteresowanych
podnoszeniem swoich umiejętności strzeleckich i współuczestniczenie w
tworzeniu warunków realizacji tych potrzeb.

•

Uczestniczenie w działaniach wspierających zaspokojenie lokalnych potrzeb o
podobnym charakterze i zasięgu społecznym.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Zgorzeleckiej
ul. Warszawska 42/7
59-900 Zgorzelec
Celami Stowarzyszenia są:
• Integracja środowiska kibiców koszykówki w Polsce oraz popularyzowanie
koszykówki i kulturalnych zachowań w trakcie rozgrywania meczów.
•

Zapobieganie przemocy podczas imprez sportowych.

•

Utrzymywaniem przyjacielskich stosunków z kibicami innych klubów
sportowych.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Wspierających Rozwój Osób Niepełnosprawnych, Starszych i
Chorych ,,IN GREMIO” – organizacja działalności pożytku publicznego
ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec
tel. 075 64 91 630, 075 64 91 636
fax. 075 77 54 678
dpsdorota@op.pl
Celami Stowarzyszenia jest:
• Stowarzyszenie jest rzecznikiem osób zamieszkujących w Domu Pomocy
Społecznej ,,Jutrzenka” w Zgorzelcu zwanego dalej Domem, osób
korzystających z dziennego pobytu w Domu, osób korzystających z wybranych
inicjatyw Domu i innych osób niepełnosprawnych, starszych i chorych,
wolontariuszy oraz ich rodzin z terenu powiatu zgorzeleckiego.

• Stowarzyszenie wspiera wszechstronny rozwój osób zamieszkujących w Domu,
osób starających się o zamieszkanie w Domu, osób korzystających z dziennego
pobytu w Domu, osób korzystających z wybranych inicjatyw Domu i innych
osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, wolontariuszy oraz ich rodzin z

terenu powiatu zgorzeleckiego poprzez działalność społeczną, kulturalną,
oświatową, rekreacyjna, krzewienia kultury fizycznej oraz poprzez udzielenie
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej.

• Stowarzyszenie zabiega o stwarzanie dobrych warunków bytowych
mieszkańców Domu i stwarzanie dobrych warunków otoczenia dla osób
niepełnosprawnych, starszych i chorych oraz ich rodzin z terenu powiatu
zgorzeleckiego korzystających z inicjatyw Domu. Stowarzyszenie zabiega o
zaspakajanie potrzeb bytowych innych, nie zamieszkujących w Domu osób
niepełnosprawnych, starszych i chorych.

• Promocja powiatu zgorzeleckiego.
• Współpraca międzynarodowa.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stowarzyszenie Zgorzeleckich Mandolinistów – organizacja działalności pożytku
publicznego
ul. Parkowa 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 524 15
mdk@zgorzelec.com
Celami Stowarzyszeniami są:
• Tworzenie warunków do podnoszenia umiejętności muzycznych oraz rozwoju
zainteresowań i talentu dzieci, młodzieży i dorosłych.

• Wspieranie różnorodnych form współpracy pomiędzy instytucjami muzycznymi
( zespoły, ogniska muzyczne, szkoły muzyczne, opery, filharmonie itp.);

• Oddziaływanie kulturalno – wychowawcze muzykującej młodzieży na
społeczeństwo.

• Wspieranie utalentowanej młodzieży w edukacji muzycznej.
• Nawiązywanie muzycznych międzynarodowych kontaktów.
• Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji artystycznej.
• Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej Orkiestry.
• Wspieranie działań związanych z przygotowaniem dzieci i młodzieży do
świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury muzycznej
oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.

• Pielęgnowanie i współtworzenie tradycji narodowych i regionalnych.
• Działanie na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i
dorosłych.

• Popularyzacja nietypowych instrumentów.
• Zapobieganie sytuacją mogącym zachwiać prace lub funkcjonowanie Orkiestry.
• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik nauki gry na
instrumentach tworzących skład Orkiestry.

• Wspieranie i promocja działalności Orkiestry.
• Ochrona i dokumentacja dorobku Orkiestry.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tenisowe Centrum Euroregion Nysa z siedzibą w Zgorzelcu
ul. Dzika 13
59-900 Zgorzelec
pg52@wp.pl
grela@wp.pl
Celami Klubu są:
• Działanie na rzecz społeczności regionu poprzez rozwój i propagowanie tenisa
ziemnego.

• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie
działalności Klubu.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu Topik
ul. Olszewskiego 7
59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 52 223
topik.zgorzelec@gazeta.pl
Cele główne:
• Działanie na rzecz przyrody i krajobrazu regionu;
•

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu;

•

Szerzenie i rozwój wiedzy przyrodniczej;

•

Działania na rzecz społeczności lokalnej oraz integracji europejskiej –
rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami europejskimi;

•

Propagowanie zachowań i postaw proekologicznych i prozdrowotnych;

•

Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zgorzeleckie – organizacja
pożytku publicznego
ul. Henrykowska 4
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 17 777
zgorzelecbratalbert@neostrada.pl
Celem Towarzystwa jest:
• Niesienie pomocy osobom bezdomnymi ubogim, w tym niepełnosprawnym – w
duchu Patrona św. Brata Alberta
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych ,,Powrót z U”
Oddział Terenowy w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1/309
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 56 514
tel. 665 043 155
Celem Towarzystwa jest:
• integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i
psychotropowych;

• wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad w oparciu o osobiste
doświadczenia i przeżycia

• rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin, w których są osoby
uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem od środków odurzających lub
psychotropowych;

• organizowanie różnorodnych form działania zmierzających do zapobiegania i
zwalczania narkomanii.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Oddział Rejonowy w Zgorzelcu
Sławnikowice 56
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 770, 075 64 91 368
henrr@op.pl
Celem Towarzystwa jest:
• Aktywny udział w odnowie i rozwoju życia kulturalno – oświatowego i
społeczno – gospodarczego kraju, a szczególnie wsi i młodzieży wiejskiej,
uczestnictwo w kształtowaniu oraz umacnianiu ludowych treści i form polskiej
kultury narodowej.

• Kultywowanie i kontynuowanie tradycji i dorobku wychowawczego polskich
uniwersytetów ludowych jako nowoczesnych placówek samowychowania i
samokształcenia.

• Organizowanie ruchu społeczno – kulturowego, otwartego kształcenia i
dokształcania rolników i pracowników rolnictwa, działaczy kulturalno –
oświatowych środowiska oraz społecznych pracowników placówek kulturalnooświatowych, spółdzielczych, samorządowych, związkowych.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Zgorzelcu
ul. Czachowskiego 5/1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 553
twp.zgorzelec@neostrada.pl
Cel działania:
• Upowszechnienie wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie poziomu
wykształcenia i kultury ogół społeczeństwa.

• Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego, społecznego i
prywatnego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.

• Wyjaśnienie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych
zachodzących w naszym kraju.

• Poprzez szeroką akcję popularyzatorską i wychowawczą zapobieganie
występującym w kraju patologiom społecznym.

• Upowszechnienie wiedzy ekologicznej i służącej ochronie zdrowia obywateli.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowski Klub Sportowy ”Basket Zgorzelec” przy Szkole Podstawowej nr 3
w Zgorzelcu
ul. Armii Krajowej 10a
59-900 Zgorzelec
tel. 075 648 17 27
fax: 075 77 23 602
mikrup@wp.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

•

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

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uczniowski Klub Sportowy Energetyk-Zgorzelec
ul. Maratońska 2
59-900 Zgorzelec
biuro@plywanie.zgorzelec.pl
Cele stowarzyszenia:
• Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,

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

• Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na ternie
swego działania.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowski Klub Sportowy Korio Taekwondo
ul. Leśna
59-950 Ruszów
Cele stowarzyszenia:
• Działanie na rzecz, kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

• Zapobieganie otyłości, braku ruchu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie
działalności klubu,

• Promocja i popieranie, kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie
działania klubu,

• Pobudzenie świadomości, pozytywnych cech charakteru i osobowości
społeczeństwa

• Rozwój i popularyzacja Taekwondo.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowski Klub Sportowy Szachistów „Wieża” przy MDK w Zgorzelcu
ul. Parkowa 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 524 15
fax: 075 77 56 059
mdk@zgorzelec.com
Cele stowarzyszenia:
• Propagowanie gry w szachy w środowisku dzieci i młodzieży

• Organizowanie zajęć w celu wszechstronnego rozwoju umysłowego,
• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
przez uczestnictwo w realizacji zadań klubu,

• Uczestniczenie w turniejach szachowych organizowanych na obszarze działania
klubu i poza nim,

• Popularyzacja gier logicznych ze szczególnym uwzględnieniem szachów.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowski Klub Sportowy ”Warrior” w Zgorzelcu
ul. Piłsudskiego 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 280
tkdwarrior@interia.pl
www.tkwarrior.pl
Cele stowarzyszenia:
• Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,

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

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

• Przygotowanie zawodników do współzawodnictwa sportowego
Dokonania: na stronie internetowej klubu www.tkwarrior.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowski Klub Sportowy Zapasów przy MDK w Zgorzelcu
ul. Parkowa 1
59-900 Zgorzelec
Cele stowarzyszenia:
• Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,

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

• Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na ternie
swego działania,

• Popularyzacja sportu zer szczególnym uwzględnieniem zapasów.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
UKS TS ,,ALEKS TOP” przy ZSZ im. E. Plater w Zgorzelcu
ul. Francuska 6

Do korespondencji:
ul. E. Orzeszkowej 44/8
59-900 Zgorzelec
ALEKSTOP@interia.pl
Celem Klubu jest:
• 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.

• Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
• Popularyzacja sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej, nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży.

• Prowadzenie działalności szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Zgorzelec
Ul. Tuwima 13/4, 59-900 Zgorzelec
Celem Klubu jest:

• Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o

możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków Klubu.
• Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu.
Dokonania: ………………………………………………………………………………………………………………….

„Via Regia” – Międzynarodowy Dialog

Gronów 85
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 52 260
hannakinga@neostrada.pl
viaregia@wp.pl
Cel działania organizacji:
• Będziemy traktować naszą działalność jako wkład w przebudowę naszych
społeczeństw na solidarne światowe społeczeństwo, jako wkład w budowanie
społeczeństwa wielokulturowego poznającego przeszłość swojego narodu i
innych narodów, aktywnie rozwiązującego codzienne problemy i świadomie
kształtującego swoją przyszłość.

• Stowarzyszenie będzie dążyć do współpracy z innymi instytucjami i
stowarzyszeniami, w tym międzynarodowymi, których celem jest kształtowanie
wzajemnego poznania i poszanowania narodów.

• Odnowa i restauracja zabytkowego zespołu pałacowego w Gronowie,
będącego siedzibą stowarzyszenia, w celu udostępnienia go do działalności
kulturalnej na historycznym szlaku via regia. Prowadzenie działalności z
zakresu organizacji imprez kulturalnych o charakterze krajowym i
transgranicznym w oparciu o posiadany potencjał mieszkalny i lokalowy
obiektu zespołu pałacowego w Gronowie.

• Upowszechnianie wiedzy o historii, tradycjach i kulturze polskiej oraz kulturze
Łużyc i Śląska.

• Wspieranie transgranicznej dostępności obiektów dziedzictwa kulturowego.
• Organizacja imprez promujących i wspierających działania artystyczne z
zakresu plastyki, literatury, muzyki, filmu i teatru.

• Pogłębianie współpracy i rozwój dobrych stosunków pomiędzy państwami
należącymi do Związku Międzyregionalnego Euroregion Nysa.

• Wspieranie i organizacja imprez o charakterze ekologicznym.
• Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.
• Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie narodowego dziedzictwa kulturowego i
jego ochrony.

• Współpraca naukowa i edukacyjna z ośrodkami akademickimi i instytucjami
naukowymi w kraju i zagranicą.

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

• Współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządowej w
zakresie działań na rzecz promocji i rozwoju regionu.

• Grupowanie członków stowarzyszenia wokół takich wartości jak: uczciwość,
przedsiębiorczość, aktywność, solidarność, patriotyzm, szacunek dla tradycji ,
kultury narodowej, rodziny, wspólnoty i innych wartości europejskich, a
szczególnie wspieranie idei ,, małych ojczyzn”, umacniania ich tożsamości,
autonomii i tradycji lokalnej.

• Intensyfikowania obecności społeczności lokalnych w międzynarodowym
dialogu nad różnymi aspektami dziedzictwa kulturowego poprzez udział w
pracach różnych struktur i organizacji międzynarodowych, a także integracji
europejskiej, współpracy transregionalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i
przełamywania szkodliwych stereotypów.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 560 16, 075 77 511 46
fax. 075 77 56 564
Celem Związku jest:
• Działanie na rzecz ochrony zdrowia, życia i mienia przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi
zagrożeniami.
•

Rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji
publicznej.

•

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez
organy administracji publicznej.

•

Współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony
przeciwpożarowej.

•

Działanie na rzecz ochrony środowiska.

•

Informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych
zagrożeniach miejscowych oraz sposobach ich zapobieganiu.

•

Rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej.

•

Rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu.

•

Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowanie dzieci i młodzieży.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgorzelecka Grupa Rowerowa ,,THCPROMIL”
ul. Morcinka 10a
59-900 Zgorzelec
tel. 695 734 876
thcpromil@wp.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• działanie na rzecz stwarzania warunków do uprawiania turystyki rowerowej na
ziemi zgorzeleckiej.
•

Popularyzacja turystyki rowerowej jako rodzaju aktywności wśród
mieszkańców Zgorzelca i okolic.

•

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

•

Wytyczanie tras rowerowych na terenie ziemi zgorzeleckiej.

•

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

•

Pobudzenie świadomości o prawach i obowiązkach osób korzystających z
rowerów.

•

Propagowanie wśród członków stowarzyszenia zdrowego stylu życia.
Stwarzanie warunków do organizowania spotkań o charakterze rekreacyjnym,
w szczególności w okresie jesienno – zimowym.

•

Działania w dziedzinie kultury, edukacji pozaformalnej.

•

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgorzelecki Klub Bokserski
ul. Traugutta 77a
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 56 184
zgorzeleckiklubbokserski@wp.pl

Celem Klubu jest:
• Prowadzenie działalności sportowej w celu doskonalenia sprawności fizycznej i
psychofizycznej zawodników.

• Zaspokajanie potrzeb zdrowej, sportowej rywalizacji i dążenia do osiągnięcia
wyników w ramach akceptowanych zasad.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgorzelecki Klub Motocrossowy „Burning cross”
ul. Modrzewiowa 44
59-900 Zgorzelec
Cele stowarzyszenia:
• Zapewnie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,

• Kształtowanie u członków i sympatyków Klubu wysokich wartości moralnych i
fizycznych,

• Zapewnianie ogłowi osób przeżyć i doznań z widowisk sportowych o wysokich
walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgorzelecki Klub MUAY THAI
ul. Kopernika 24
59-900 Zgorzelec
petro6@tlen.pl
Cele stowarzyszenia:
• Celem Klubu jest upowszechnienie idei i zasad kultury fizycznej oraz krzewienia jej na
teranie województwa. Klub organizuje i integruje swych członków wokół idei i zasad
sportu walki, sprzyja realizacji ich zainteresowań.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgorzelecki Klub Sportowy Baseball Spartakus
ul. Bohaterów II AWP 5b/13
59-900 Zgorzelec
Celem Stowarzyszenia jest rozpropagowanie na terenie Polski i Powiatu Zgorzeleckiego
poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgorzelecki Klub Żeglarski
ul. Bohaterów Getta 1a
59-900 Zgorzelec
tel. 75 645 68 60
z.spirydoniuk@pwik.zgorzelec.pl
tadek.jarosz1@wp.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• stwarzanie warunków do uprawiania morskiej i śródlądowej turystyki żeglarskiej
jego członków oraz popularyzacja żeglarstwa wśród mieszkańców ziemi zgorzeleckiej
a szczególnie wśród młodzieży.
Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne
ul. Langiewicza 29
59-900 Zgorzelec
psmzgc@wp.pl
Cel działania Towarzystwa:
• Towarzystwo ma na celu wszelką działalność kulturalno – społeczną jak również
zawodową w dziedzinie kształcenia, rozwijania, i podnoszenia poziomu kultury
muzycznej oraz rozwijanie życia muzycznego miejscowego środowiska.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgorzeleckie Bractwo Sportowe ,,Return”.
Ul .Słowackiego 9e
59-900 Zgorzelec
savex@savex.pl
Celem Stowarzyszenia jest:
• Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i
profilaktyki zdrowotnej.

• Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymywania i podnoszenia sprawności
fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci.

• Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu,
• Propagowanie ruchowych dyscyplin sportu a w szczególnym uwzględnieniem gry w
tenisa ziemnego, narciarstwa, koszykówki żeglarstwa.

• Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z Polski i zagranicy.
• Przedstawicielstwo, ochrona praw i reprezentacja Członków wobec organów
administracji oraz innych organizacji i instytucji.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgorzeleckie Stowarzyszenie Taksówkarzy „Taxi Centrum 910”
ul. Sienkiewicza1/3
59-900 Zgorzelec
Cel działania:
• Wszechstronne propagowanie działalności gospodarczej ze szczególnym
uwzględnieniem usług przewozowych osobowych.

• Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

• Nowe kreowanie zawodu taksówkarza w obliczu dużego zapotrzebowania na
tego typu usług i rosnąca konkurencję.

• Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów
organizacji.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgorzeleckie Stowarzyszenie Użytkowników Garaży
ul. Konarskiego 7/14
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 57 613
Cel działania:
• Organizowanie lokalnej społeczności zainteresowanej zaspokojeniem potrzeb
garażowania swych pojazdów samochodowych i współuczestniczenie w
tworzeniu warunków realizacji tych potrzeb;

• Uczestniczenie w działaniach wspierających zaspakajanie lokalnych potrzeb o
podobnym charakterze i zasięgu społecznym.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgorzeleckie Towarzystwo Pomocy Chorym i Opieki Nad Ludźmi w Podeszłym
Wieku
ul. Boh. II Armii WP 10e/3
59-900 Zgorzelec
tel. 600 891 283
zelka@poczta.onet.pl
Celami Towarzystwa są:
• Organizowanie i sprawowanie profesjonalnej opieki paliatywnej nad chorym.

• Pomoc i szkolenie rodziny (opiekunów) chorego w umiejętnościach
prawidłowej pielęgnacji w warunkach domowych.

• Tworzenie choremu w końcowym okresie życia.
• Opiekowanie się osobami w podeszłym wieku pozostającym w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej.

• Propagowanie postawy bezinteresownego wspierania osób potrzebujących
opieki hospicyjnej.

• Rozwój wolontariatu w powiecie zgorzeleckim.
• Wspieranie moralne rodziny w okresie trwania choroby i osierocenia.
• Gromadzenia środków na powstanie i utrzymanie w istnieniu hospicjum
Stacjonarnego w Zgorzelcu.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzeleckiego
ul. Kościuszki 70
59-900 Zgorzelec
tel. 075 64 94 058
tel. 514 046 543
franciszek-haber@wp.pl

Celem Zrzeszenia LZS jest:
- wszechstronne krzewienie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki środowiska wiejskiego poprzez:
- upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych
form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym
zakresie.
- współudział w dbałość o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży;
- czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia
kraju;
- uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i
naturalnego środowiska człowieka;
- prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej;
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
- szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko- instruktorskich;
- wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych;
-powadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskich w zakresie kultury
fizycznej i turystyki.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska-Hufiec BolesławiecZgorzelecki Szczep im. Osadników Wojskowych – organizacja pożytku
publicznego
ul. Domańskiego 6/16
59-900 Zgorzelec
tel. 693 473 654
jarosław.reut@gmail.com
Cele ZHP:

• Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchownego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.

• Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy
ponoszeniu jago praw do wolności i godności, w tym wolności do wszelkich
nałogów.

• Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości:
wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności,
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

• Stworzenie warunków do nawiązania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich
ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

• Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego
niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną
przyrodą.
Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 19 142
Celami Związku SA:
• Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie
warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych
interesów narodu i państwa.

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Zakładowe
przy PGE Elektrownia Turów S. A. w Bogatyni
ul. Poniatowskiego 23A
59-900 Zgorzelec
Celami Związku SA:
• Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie
warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych
interesów narodu i państwa.

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

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

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

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

• Działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej.
• Umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Związek Sybiraków Koło w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
Związek ma na celu:
• Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskanie
dla nich praw takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia
zdrowotne, kombatanckie.
•

Prowadzenie działalności charytatywnej.

•

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

•

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

•

Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami.

•

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

•

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

•

Uświadamianie wartości patriotycznych postaw obywateli dla historii i
przyszłości Polski.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
ul. Warszawska 71/2
59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 55 010
ryszardleparowski@o2.pl
Celem Związku jest:
• Integrowanie żołnierzy LWP i ludowych formacji partyzanckich oraz
pogłębienia koleżeństwa i wzajemnego szacunku.

• Kultywowanie chlubnych, patriotycznych i demokratycznych tradycji Ludowego
Wojska Polskiego.

• Przeciwdziałanie zakłamywaniu historii ludowego Wojska Polskiego.
• Wspieranie i współdziałanie w publikowaniu opracowań naukowych oraz
wspomnień poszerzających obiektywną i zgodną z prawdą historyczną wiedzę
o dokonaniach ludowego Wojska Polskiego.

• Działanie na rzecz godnego honorowania pamięci wszystkich poległych w
walkach o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej, niezależnie od ich
narodowości, pochodzenia i przynależności do formacji wojskowych i
partyzanckich a w szczególności żołnierzy LPW.

• Aktywizowani opinii społecznej do legalnego przeciwdziałania aktom
wandalizmu dokonywanym wobec grobów poległych żołnierzy a także
niegodnemu kultury narodu niszczeniu pomników i tablic pamiątkowych,
zmianom patronów szkół, jednostek wojskowych, instytutów i zakładów pracy
oraz nazw ulic.

• Ochrona czci, godności i honoru członków Związku.
• Stałe pogłębianie więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy członkami Związku
a żołnierzami służby czynnej Wojska Polskiego.

• Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat aktualnych problemów
Rzeczpospolitej Polskiej oraz kształtowanie pozytywnego stosunku młodzieży
do służby wojskowej i zadań obronnych państwa.

• Powodowanie większe troski władz państwowych o właściwe, zgodne z
przepisami oraz konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi praw człowieka
i obywatela, rozwiązywanie problemów socjalno – bytowych żołnierzy
ludowego Wojska Polskiego.

• Organizowanie pomocy i różnorodnych form samopomocy materialnej,
zwłaszcza dla członków w podeszłym wieku i schorowanych oraz wdów i sierot
po zmarłych członkach Związku.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dopisane:
Demokratyczna Unia Kobiet Klub Miejski w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1
59-900 Zgorzelec
tel. 075 77 17 995
Celem stowarzyszenia jest:
• Ochrona interesów i praw kobiet oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia.
• Walka ze społeczną, zawodową, obyczajową i polityczną dyskryminacją kobiet.
• Rozwój aspiracji materialnych i zawodowych kobiet.
• Przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym.
• Reprezentowanie praw i interesów kobiet wobec władz państwowych,
administracyjnych i samorządowych. Wobec organizacji społecznych, politycznych
oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń.
• Utrzymywanie łączności z rodaczkami mieszkającymi poza granicami kraju.

Dokonania:
Zgorzelecka Fundacja Rozwoju „EDU”
ul. Iwaszkiewicza 54/8
59-900 Zgorzelec
brkowalczyk@interia.pl
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w niżej wymienionych obszarach społecznie
użytecznych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i w ramach współpracy międzynarodowej.
1 Oświata
1.1 Prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, wdrażania
i
popierania działań w zakresie edukacji:
a) ekonomicznej,
b) informatycznej,
c) ekologicznej,
d) zdrowia,
e) bezpieczeństwa,
f) profilaktyki uzależnień,
g) europejskiej,
h) językowej,
i) kulturalnej,
j) dziedzictwa kulturowego,
k) martyrologii,
l) zrównoważonego rozwoju,
m) turystycznej,
n) przedsiębiorczości,
o) spółdzielczości,
p) samorządności,
q) kultury fizycznej i sportu,
r) wspierania kształcenia uczniów i studentów,
s) tradycji narodowych,
1.2. Pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac
wspierających
rozwój placówek oświatowych.
1.3 Doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i
wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.
1,4 Popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój placówek oświatowych.
1.5 Organizacja i prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, świetlic
terapeutycznych i środowiskowych.
1.6 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Służba Zdrowia i pomoc społeczna
2.1. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój służby zdrowia w formie
projektowania,

wdrażania i popierania innowacji w zakresie organizacji i zarządzania
placówkami
służby zdrowia.
2.2. Pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek służby zdrowia.
2.3. Doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia poprzez prowadzenie
działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i
za granicą.
2.4. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji
życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2.5. Prowadzenie działalności charytatywnej.
3. Osoby Niepełnosprawne
3.1. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek
wspomagających
integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania,
wdrażania
i popierania działań w tym zakresie.
3.2. Pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
3.3. Doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych
poprzez
prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi
ośrodkami w
kraju i za granicą.
3.4. Popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla osób
niepełnosprawnych.
3.5. Organizacja i prowadzenie placówek wspierających integrację osób
niepełnosprawnych
ze środowiskiem.
3.6. Wspieranie rzeczowo-finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych.
3.7. Prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją zawodową i społeczną
niepełnosprawnych.
4. Bezrobocie
4.1. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji placówek działających
na
rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie, wdrażanie i
popieranie
innowacji programowych w tym zakresie.
4.2. Pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek działających na rzecz łagodzenia skutków
bezrobocia.
4.3. Doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych oraz pracowników organizacji
działających na rzecz zwalczania bezrobocia poprzez prowadzenie działalności
szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.
4.4. Projektowanie , wdrażanie i pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć
aktywizujących

bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami bezrobocia
np.:
obszary wiejskie.
4.5. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
5. Społeczeństwo obywatelskie.
5.1. Prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji placówek działających
na
rzecz rozwoju samorządności, demokracji, krzewienia idei społeczeństwa
obywatelskiego poprzez projektowanie, wdrażanie i popieranie innowacji
programowych w tym zakresie.
5. 2.Pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac
wspierających rozwój placówek działających na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
5.3. Doskonalenia zawodowego pracowników organizacji pozarządowych i
samorządowych działających na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa
obywatelskiego.
5.4. Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
5.5. Działalność na rzecz wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
5.6. Działalność na rzecz rozwoju ratownictwa i ochrony ludności.
5.7. Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
5.8 Działalność związana z zapobieganiem patologiom społecznym.
Oddział Terenowy Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane
Ich Opiekunów i Przyjaciół w Zgorzelcu
ul. Broniewskiego 29/18, 59-900 Zgorzelec
ireneuszzak@gmail.com
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
Ochrona praw
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań
wspomagających rozwój demokracji
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- Promocja i organizacja wolontariatu
Sport, turystyka, wypoczynek
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Dokonania:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Zgorzelcu
ul. Chrobrego 4/7
59-900 Zgorzelec
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:
Światowy Związek Żołnierzy AK Obwód Zgorzelecki
ul. Piłsudzkiego 1/ Gimnazjum nr 3
59-900 Zgorzelec
Do koresp. Ul. Orzeszkowej 48/7
tel. 075 77 13 501
Celem Związku jest:
 Dobro Kraju oraz umocnienie jego integralności i suwerenności
 Obrona godności dobrego imienia pamięci AK i jej żołnierzy, opieka nad nimi i ich
rodzinami oraz zapewnienie im pomocy.
 Utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi żołnierzami AK
i ich rodzinami.
 Badanie, utrwalanie i upowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego AK.

 Współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny Światowej
oraz uczestników walk o Polskę niepodległą.
Dokonania:
Uczniowski Klub Sportowy EMILKA
ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 52 393
albercik40@op.pl
Celami Klubu są:
 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.
 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 Popularyzacja sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej, nauki, edukacji,
oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Prowadzenie działalności szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży.
Dokonania:
Stowarzyszenie Zgorzelecki „Górnik-Energetyk”
Ul. Powstańców Śl. 1, 59-900 Zgorzelec
Tel. 75 77 52 444, 605 761 657, 661 669 989
zszil68@op.pl
Celami stowarzyszenia są:
•

Wspieranie rozwoju, pomoc w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych i
materialnych na zadania statutowe Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im.
Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

• Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkoły.
• Promowanie zdrowego trybu życia.
• Wspieranie i popularyzowanie działań na rzecz ratownictwa medycznego i ochrony
zdrowia

• Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi
w Polsce i za granicą.

• Ochrona interesów, dobrego imienia, tradycji i wartości szkoły.
• Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki i pracy.

• Wszechstronne wspieranie edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Integracja środowiska nauczycielskiego.
• Zagospodarowanie czasu wolnego nauczycieli czynnych zawodowo i emerytów.
• Pobudzanie środowiska nauczycieli do większego angażowania się w życie kulturalnospołeczne miasta i powiatu.

• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą.
• Szeroko rozumiana pomoc dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią
społeczną oraz wykluczeniem.

• Propagowanie i rozwój wolontariatu.
• Propagowanie i zintensyfikowanie wśród społeczności szkolnej i lokalnej działań na
rzecz ochrony środowiska.

• Współpraca z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi
mająca na celu pomoc szkole i jej rozwój.

• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa.

Dokonania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Kibiców Nysy Zgorzelec „Biało-Niebiescy”
Ul. Rubinowa 45, 59-900 Zgorzelec
Cele stowarzyszenia to:
•
•
•
•

Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności
sympatyków sportowych.
Doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenia dla członków
stowarzyszenie i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia.
Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.
Rzecznictwo interesów członków stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i
samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego.

•
•
•

Wspieranie uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz pomoc
osobom niepełnosprawnym w uczestnictwie oraz dotarciu na imprezy o charakterze
masowym.
Promocja sportu amatorskiego oraz organizowanie programów wspierania aktywnych
form spędzania czasu wolnego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
Promocja walorów turystyczno-kulturowych miasta Zgorzelec oraz powiatu
zgorzeleckiego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy SOSW
w Zgorzelcu „SZANSA”
ul. Armii Krajowej 10, 59-900 Zgorzelec
soswzgorzelec@wp.pl
Celami Stowarzyszenia są:

• Wszechstronna pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich
rodzin.

• Wspieranie rozwoju ,pomoc w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych i
materialnych na zadania statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

• Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad
tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

• Promowanie zdrowego trybu życia.
• Współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi placówkami krajów UE.
• Ochrona tradycji i wartości szkoły.
• Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki i pracy.
• Wszechstronne wspieranie edukacji kulturalnej dla dzieci ,młodzieży i dorosłych.
• Wspieranie

działalności rehabilitacyjnej
niepełnosprawnych intelektualnie w SOSW.

(zdrowotnej

i

zawodowej)

Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wędkarski Klub Sportowy „Champion” w Zgorzelcu
Ul. Warszawska 16, 59-900 Zgorzelec
Do korespondencji: ul. Ogrodowa 10, 59-900 Zgorzelec
Celem Związku jest:
• organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,

osób

• użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki
wędkarskiej.

Dokonania:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie „Czyniący Dobro” w Zgorzelcu
ul. E. Plater 7, 59-900 Zgorzelec
wsolowskimaciej@wp.pl

Celami Stowarzyszenia są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wybudowanie, utrzymanie i prowadzenie Ekumenicznej Sali Spotkań im.
Kardynała Bolesława Kominka przy Parafii Św. Bonifacego w Zgorzelcu,
Pobudzanie świadomości religijnej, patriotycznej i społecznej.
Promocja życia i działalności Kardynała Bolesława Kominka,
Współpraca Polsko-Niemiecka w celu pogłębienia przyjaźni polsko – niemieckiej,
Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie ich rozwoju moralnego, duchowego i
poznawczego,
Wychowanie w duchu chrześcijańskich wartości,
Szeroko rozumiana pomoc wspólnotom parafialnym i ruchom chrześcijańskim.
Utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu w sytuacjach kryzysowych, gdzie
udzielana będzie pomoc osobom potrzebującym.
Inspirowanie i tworzenie warunków do współdziałania środowisk lokalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem parafii katolickich.
Działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Działalność kulturalno-edukacyjna i sportowo-rekreacyjna.
Promocja i wspierania wszelkich form wolontariatu.

Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Stowarzyszenie Greków w Polsce „DELTA”
Ul. Kościuszki 64a, 59-900 Zgorzelec
Celami stowarzyszenia są:
• Umacnianie więzi przyjaźni i harmonijnego współżycia między społecznością grecką i
polską oraz prowadzenie działalności sprzyjającej rozwojowi wszechstronnej
współpracy.
• Reprezentowanie społeczności greckiej i informowanie o jej potrzebach i problemach
władz państwowych, samorządowych, instytucji publicznych i opinii publicznej.
• Uczestnictwo w życiu publicznym.
• Zachowanie tożsamości kulturowej świadomości narodowej Greków poprzez rozwój i
pielęgnowanie języka i kultury greckiej w Polsce.

• Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych itp., na których prezentowane będą
•
•
•
•
•
•

historia i teraźniejszość narodowości greckiej zamieszkałej w Polsce.
Raz w roku organizowanie Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej, będącego
doskonałą płaszczyzną integracji miedzy Polakami i Grekami.
Inspirowanie władz do udzielania pomocy finansowej na rzecz Stowarzyszenia celem
realizacji statutowych zadań.
Współdziałanie ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji historii
kultury Grecji oraz problematyki narodowościowej.
Spotkania z młodzieżą i dziećmi w placówkach edukacyjnych, na których
prezentowane będą informacje o Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem pobytu
Greków w Zgorzelcu i Goerlitz w XX wieku.
Szeroka współpraca z partnerskim ze Zgorzelcem miastem Noussa w Grecji i innymi
miastami partnerskimi.
Podejmowanie innych działań na rzecz aktywizacji rozwoju kulturalnego miasta
Zgorzelca.

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

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Zgorzeleckiej „TRAMP”
Ul. Batorego 2/2, 59-900 Zgorzelec
75 64 82 704
jurekada1@interia.pl
stanisław.wolanin@tlen.pl

Celami Stowarzyszenia są:

• Promocja regionalnej turystyki oraz aktywnej rekreacji.
• Promocja twórczości mieszkańców Powiatu Zgorzeleckiego.
• Promocja kultury, zwyczajów, obyczajów i tradycji mieszkańców Powiatu
•
•
•
•
•
•
•
•

Zgorzeleckiego.
Integracja z mieszkańcami miast i wsi Niemiec oraz Czech.
Popularyzacja i upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku.
Promocja zdrowego stylu życia.
Promocja i ochrona środowiska naturalnego, jako dobra wspólnego.
Wspieranie społeczności lokalnych oraz środowisk osób chorych i
niepełnosprawnych na terenie powiatu i regionu.
Aktywizacja i szeroko rozumiana pomoc środowisk twórczych.
Wspieranie idei równouprawnienia i tolerancji.
Walka z wykluczeniem społecznym i marginalizacją grup społecznych.

Dokonania:
………………………………………………………………………………………………………………………....
Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobą nowotworową
Ul. Warszawska 1/114, 59-900 Zgorzelec
zgorzeleckieamazonki@o2.pl
Celami stowarzyszeniami są:
• Szeroko rozumiana profilaktyka i rehabilitacja osób z chorobą nowotworową.
• Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
• Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
• Integracja mieszkańców w regionie poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy
między społecznościami.
• Pomoc osobom w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, osób
starszych, emerytów i rencistów, wyrównywanie szans poprzez działania na rzecz tych
osób.
• Promocja i organizacja wolontariatu.
• Promocja zdrowia.
• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
• Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży.
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
• Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
• Działalność charytatywna.
Dokonania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne
ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
tel. 509 057 087
finanse@psmzgorzelec.pl
Celami stowarzyszeniami są:
• Towarzystwo ma na celu wszelką działalność kulturalno-społeczną jak również
zawodową w dziedzinie kształtowania, rozwijania i podnoszenia poziomu kultury
muzycznej oraz rozwijania życia muzycznego miejscowego środowiska.
Dokonania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Ul. Mickiewicza 13, 59-900 Zgorzelec
sanna@post.pl
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i
krajoznawczo -turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie
rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych
poprzez wszechstronną aktywizację społeczną.
Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej.
Przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych.
Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku osób starszych.
Pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, z funduszy
strukturalnych i regionalnych, na sfinansowanie celów statutowych.
Prowadzenie dialogu międzypokoleniowego.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób starszych.

Grupa Wsparcia Ratownictwa Medycznego
Ul. Łużycka 102, 59-900 Zgorzelec
Tel. 75 77 55 413
Email: Z_44@interia.pl
Celami stowarzyszenia jest:
• Ratownictwo i ochrona ludności
• Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą
• Pomoc społeczna w szczególności pomoc osobom i rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
• Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży
• Promocja zdrowia
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
• Działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
• Wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa wśród
mieszkańców
• Działalność charytatywna
• Promocja i organizacja wolontariatu
• Zabezpieczanie pod względem medycznym imprez masowych
Dokonania: ………………………………………………………………………………………………………………….
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Zgorzelcu „Zintegrowani”
59-900 Zgorzelec, ul. Reymonta 16
75 77 58 868 lub 606 226 672 – prezes
zsp2@post.pl lub lillaanna1@o2.pl oraz piotrowska13@op.pl
Celami Stowarzyszenia są:

• Działanie na rzecz rozwoju edukacyjnego, kulturalnego, zdrowotnego i społecznego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uczniów.
Wszechstronna pomoc i wsparcie dla uczniów z deficytami emocjonalnymi,
intelektualnymi, z niepełnosprawnością oraz dla rodziców tych dzieci.
Szeroko rozumiane wspieranie rozwoju szkoły, pomoc w zdobywaniu środków
finansowych i materialnych na zadania statutowe szkoły.
Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkoły.
Promocja szkoły, jej dobrych wartości i tradycji i dbanie o jej dobre imię w
środowisku lokalnym, ogólnopolskim i za granicą.
Zapewnienie optymalnych i bezpiecznych warunków do nauki i pracy z
uwzględnieniem integracyjnego charakteru placówki.
Współtworzenie przyjaznego otoczenia szkoły poprzez kształtowanie jasnych i
zdrowych relacji ze społecznością lokalną, władzami samorządowymi i państwowymi
oraz instytucjami.
Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, rodziców, nauczycieli czynnych
zawodowo i emerytów oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.
Pomoc dzieciom i rodzinom ubogim, zagrożonym patologią społeczną oraz
wykluczeniem.
Promowanie i rozwój wolontariatu.
Promocja i ochrona zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
Upowszechnianie wiedzy z dziedziny ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa
przyrodniczego.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz
turystyki i krajoznawstwa.
Wspieranie i budowanie tożsamości lokalnej i narodowej wśród dzieci i dorosłych.
Wspieranie dalszego i pełniejszego rozwoju uczniów szczególnie zdolnych.
Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu
Ul. Orzeszkowej 60, 59-900 Zgorzelec
tel. 75 77 52 890

dyrektorgim2@op.pl
Celami Stowarzyszenia są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwijanie kontaktów i wszechstronna współpraca ze środowiskami i instytucjami
rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi, której celem jest pomoc w realizacji
zadań statutowych szkoły i jej rozwój;
Pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych i materialnych na
realizację zadań statutowych Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zgorzelcu;
Szeroko rozumiana pomoc dzieciom w nauce;
Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego i wsparcie wszelkiej tego typu inicjatywy;
Działanie na rzecz uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Zgorzelcu, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – z rodzin ubogich lub zagrożonych patologią
bądź wykluczeniem społecznym;
Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
Pobudzanie społeczności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz uczniów
niepełnosprawnych i intensyfikacja integracji z osobami mającymi trwały lub uciążliwy
uszczerbek na zdrowiu;
Wspieranie rozbudowy i tworzenie nowej bazy dydaktycznej szkoły;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty uczniowskiej i społeczności lokalnej;
Rozwój działań wspierających ochronę i promocję zdrowia;
Popularyzacja sportu i kultury fizycznej w środowisku szkolnym i lokalnym;
Upowszechnianie i podtrzymywanie wartości humanitarnych w środowisku szkolnym
i lokalnym;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu pielęgnowanie
i upowszechnianie tradycji narodowej i postawy obywatelskiej oraz kształtowanie
polskiej świadomości narodowej i kulturowej;
Kształtowanie postaw proekologicznych;
Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
Pomoc w rozwijaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych ze szkołami i innymi
placówkami kulturalno-oświatowymi;
Pielęgnowanie tradycji szkoły oraz promowanych przez nią wartości i dbanie o jej
dobre imię;
Inspirowanie i integrowanie społeczeństwa do działań na rzecz wszechstronnego
rozwoju szkoły i środowiska lokalnego;
Wspieranie wszelkiej inicjatywy na rzecz szkoły poprzez propagowanie jej w różnej
formie.

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

Fundacja „Dać szansę”
Ul. Poniatowskiego 7/2, 59-900 Zgorzelec
Celami Fundacji jest:

•
•
•
•
•
•
•

Uprzystępnianie i upowszechnianie dóbr kultury i sztuki;
Szerzenie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej, kultury fizycznej, sportu
i zdrowia;
Prowadzenie wielokierunkowej działalności w oparciu o rozpoznanie zapotrzebowania
i oczekiwań społecznych ubogich środowisk miejskich i wiejskich;
Rozpowszechnianie nowych form wypoczynku oraz żywienia;
Dostosowanie do obowiązujących norm Unii Europejskiej różnych środowisk;
Szerzenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
Ochrona środowiska naturalnego.

Dokonania: …………………………………………………………………………………………………………….
Fundacja Wzajemnej pomocy „SUPRA”
ul. Brzozowa 16/1, 59-900 Zgorzelec
Celami Fundacji są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wspieranie wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego, kulturalnego oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk;
Tworzenie i prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
świetlic terapeutycznych i środowiskowych;
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, rodzinom
dysfunkcyjnym oraz dotkniętym patologią społeczną;
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Promocja i organizacja wolontariatu;
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
Działalność na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury;
Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
Aktywny udział w akcjach i programach społeczno-gospodarczych nakierowanych na
zwalczanie negatywnych zjawisk bezrobocia oraz wykluczenia społecznego;
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy i wolontariuszy w kraju
i za granicą;
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
Działalność charytatywna;
Współpraca z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

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

Polska Unia Darta

ul. Maratońska 2, 59-900 Zgorzelec
do korespondencji: ul. Norwida 8/11, 59-900 Zgorzelec
morawski102@op.pl
Celem stowarzyszenia jest:

• Działanie na rzecz propagowania darta jako sportu;
• Krzewienie sportu i rekreacji;
• Wszechstronne propagowanie rywalizacji czysto sportowej oraz informacji,
metod i technik związanych z dartem;

• Promocja i popularyzacja darta wśród dzieci i młodzieży;
• Zagospodarowanie czasu wolnego dorosłym dzieciom i młodzieży;
• Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez

aktywność sportową i rekreacyjną;
• Promocja zdrowia, zdrowego trybu życia i wszelkich form rekreacji ruchowej;
• Organizowanie i prowadzenie turniejów darta zarówno indywidualnych jak i
drużynowych;
• Stworzenie możliwości uczestnictwa w turniejach krajowych jak również
międzynarodowych swoim członkom
Zgorzeleckie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością
59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 1/211
jmilewska61@wp.pl
Celami Stowarzyszenia są:
• Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• Integracja mieszkańców w regionie poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy
między społecznościami;
• Pielęgnowanie i upowszechnianie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej, promocja Rzeczypospolitej Polskiej;
• Wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa wśród
mieszkańców;
• Zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, upowszechnianie i ochrona
praw człowieka;
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, osób
starszych, emerytów i rencistów, wyrównywanie szans poprzez działania na rzecz tych
osób;
• Promocja i organizacja wolontariatu;
• Promocja zdrowia;
• Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
• Działalność charytatywna.

Fundacja Family
59-900 Zgorzelec, ul. Tuwima18/1
pink3@vp.pl
881 646 514
Celem Fundacji jest:

• Pomoc głównie rzeczowa i finansowa dla dzieci i młodzieży i dorosłych niezamożnych,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych i osób potrzebujących pomocy;
Propagowanie i popieranie wszelkich inicjatyw związanych z pomocą charytatywną;
Wspieranie działań szkół, domów dziecka, starców, hospicjów, ośrodków
rehabilitacyjnych, szpitali;
Wspieranie głównie rzeczowe i finansowe rodzin wielodzietnych i osób samotnie
wychowujących dzieci;
Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Popieranie wszechstronnego rozwoju i promowanie nauki, oświaty oraz kultury
polskiej;
Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
Organizowanie szkoleń, pogadanek i kursów mających na celu propagowanie zbiórek
odzieży, zabawek, sprzętów i urządzeń;
Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz osób chorych;
Organizowanie imprez kulturalnych i promujących działania fundacji.

Centrum Sportów Walki Kick-Fighter Zgorzelec
Ul. Łużycka 11/7, 59-900 Zgorzelec
Tel. 888 203 815
Mail: kickfighters@wp.pl
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportów walki wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę
fizyczną i sporty walki.

Łużycki Klub Jeździecki
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii WP 10b/16
pioti@wp.pl lub gospodarstwonachotko@interia.pl
Celami Klubu są:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Stowarzyszenie „Praca Bez Granic”
59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39
75 77 16 034
dariusz.kirkowski@pracabezgranic.info
Celem Stowarzyszenia jest pomoc w pokonywaniu barier społecznych, prawnych
i ekonomicznych w migracji zarobkowej pracowników krajów Unii Europejskiej.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu –
organizacja pożytku publicznego
59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 1 pok 11
Do korespondencji:
ul. Batorego 8/16
59-900 Zgorzelec
kulam1@wp.pl
Celami Towarzystwa jest:
• Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania,
objęcia ochroną i otoczenie opieką.

• Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
• Działanie na rzecz ochrony środowiska.
• Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez
ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie
wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego.

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

Uczniowski Klub Sportowy FA Zgorzelec
ul. Powstańców Śl. 5/1, 59-900 Zgorzelec
mail: zgorzelec@footballacademy.pl tel. 663 244 770
Celami Klubu są;
 Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i powiatu.
 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności piłkarskich dzieci przedszkolnych, szkół
podstawowych.
 Popularyzowanie piłki nożnej w środowisku dzieci i młodzieży.
 Zapobieganie wadom postawy poprzez ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.
 Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim.
 Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
 Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji
zdrowotnych.
 Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu.
 Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami.
 Uczestniczenie w obozach sportowych na obszarze samorządu terytorialnego
i poza nim.
 Uczestniczenie w działalności charytatywnej na obszarze samorządu terytorialnego i
poza nim.
 Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
Stowarzyszenie alternatywnych form turystyki, sportu i rekreacji „Turystyka bez
granic”
ul. Wyspiańskiego 21/12, 59-900 Zgorzelec
Stowarzyszenie zostaje powołane i działa w celu:
• Promocji i popularyzacji wszelkich przejawów aktywności ruchowej ze szczególnych
uwzględnieniem aktywnej turystyki, sportów alternatywnych i rekreacji ruchowej m.in.
w takich dziedzinach jak: survival, tramping, biegi na orientację, bouldering,
wspinaczka, turystyka górska i wysokogórska, wyprawy górskie i trekkingowe,
kajakarstwo rekreacyjne i górskie, kolarstwo terenowe, jazda konna, jazda terenowa

•
•

•
•
•

ATV, narciarstwo rekreacyjne, nordic walking, kanioning, hydrospeed, rafting, bunge
jumping, base jumping, zorbing, baloniarstwo i paralotniarstwo, paintball, nurkowanie
i żeglarstwo,
Prowadzenia oraz wsparcia dla powstawania, funkcjonowania oraz rozwoju klubów,
kół, zrzeszeń, zespołów, zajmujących się aktywną turystyką, sportami alternatywnymi
i rekreacją ruchową
Szeroko pojętego rozwoju aktywnej turystyki, sportów alternatywnych i rekreacji
ruchowej a w szczególności:
1) inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych w dziedzinie
aktywnego odpoczynku,
2) inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju oraz powstawania i
modernizacji infrastruktury aktywnej turystyki i sportowo-rekreacyjnej
3) integracji środowisk i osób w zakresie rozwoju aktywnej turystyki, sportów
alternatywnych i rekreacji ruchowej,
4) aktywizacji młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży wiejskiej, do
działań na rzecz aktywnych form spędzania czasu,
5) ułatwiania dostępu dla młodzieży, głównie wiejskiej, do alternatywnych form
rekreacji, które ze względu na swoją innowacyjność leżą często poza jej
zasięgiem organizacyjnym i finansowym, poprzez:
a) pomoc organizacyjną
b) pozyskiwanie źródeł finansowania
c) kształcenie, edukację, szkolenia
6) propagowania i rozwoju integracyjnych form turystyki, sportu, rekreacji
ruchowej, kierowanych do każdego odbiorcy bez względu na wiek, płeć,
wykształcenie, status społeczny i ekonomiczny,
promocji i organizacji wolontariatu,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Stowarzyszenie Pomocy Prawnej Pro Bono
zwykłe

– stow.

Ul. Staszica 5/1, 59-900 Zgorzelec
lukasz.olech@gmail.com
Celami działania Stowarzyszenia są:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości prawnej wśród
obywateli oraz upowszechnianie i ochronę praw, wolności i swobód obywateli w drodze
świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej.

Fundacja HEXAPOLIS
ul. Wyspiańskiego 7/6, 59-900 Zgorzelec

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;
1a) 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;
Uczniowski Klub Sportowy DRAFT Zgorzelec

Ul. Prusa 17, 59-900 Zgorzelec
piotrp29@onet.eu
Celami Klubu są:
1. Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i
powiatu.
2. Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza
nim.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
funkcji zdrowotnych.
5. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych Klubu.
7. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami.

Uczniowski Klub Rekreacyjnych Sportów Alternatywnych COGITO
Ul. Wolności 8, 59-900 Zgorzelec
kontakt@cogitoliceum.pl
Celami Klubu są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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 uczniom wypoczynku zimowego i letniego oraz obozów sportowych.
Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia
codziennego oraz promocji zdrowia.
Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań sportowych klubu.

•

Promocja rekreacyjnych sportów alternatywnych.

Stowarzyszenie „Młodzi dla Zgorzelca” – stowarzyszenie zwykłe
Ul. Zamiejsko-Lubańska 25
Celami stowarzyszenia są:
•
•

Działania na rzecz Miasta Zgorzelec
Doinformowywanie mieszkańców Miasta Zgorzelec

Fundacja ALTER
Ul. Sybiraków 17/5, 59-900 Zgorzelec
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;
1a) 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) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
29) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
30) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie „SKOWRONEK” – stowarzyszenie zwykłe – wykreślone z Ewidencji
Stowarzyszeń Zwykłych dnia 21 czerwca 2017 r.
Ul. Reymonta 20a, 59-900 Zgorzelec
Cele stowarzyszenia to:
• Podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę
środowiska;
• Promocja postaw proekologicznych w Internecie i mediach;
• Ochrona środowiska i działania proekologiczne;
• Propagowanie i promowanie działalności prorozwojowej, oświatowej, ekologicznej,
gospodarczej, sportowej, turystycznej;
• Propagowanie działań na rzecz promocji kul,tury na arenie Europy w kontekście
integracji europejskiej.
Stowarzyszenie Równych Szans „BRATEK”
59-900 Zgorzelec, ul. Czachowskiego 1a
stowarzyszenie.bratek@wp.pl

Celem stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Działalności charytatywnej;
Ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym;
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
Wypoczynku dzieci i młodzieży;
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa;

•

Promocji wolontariatu.

Stowarzyszenie Zderzak Łągiewki
Ul. Cmentarna 2/3, 59-900 Zgorzelec
biuro@epar.com.pl
WWW.epar.com.pl

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju społeczeństwa – ogółu
społeczności – w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie wynalazczości,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
a) prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału
intelektualnego i technicznego ośrodków nauki;
b) promowanie innowacyjnych działań na polu nauki i techniki wraz z pozyskaniemna
ten cel wsparcia finansowego oraz merytorycznego n niezbędnego do realizacji
takich działań;
c) rozpowszechnianie i promowanie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych
i dydaktycznych;
d) wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i
wydawniczych służących zdobywaniu i rozpowszechnianiu wiedzy;
e) wspieranie działalności wynalazczej oraz doprowadzenie do wdrożenia polskich
wynalazków do praktyki przemysłowej, w tym w szczególności rozwiązań
technicznych autorstwa Lucjana Łągiewki.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Młodzieży COGITO
59-900 Zgorzelec, ul. Wolności 8
bartłomiej.czarnecki@wp.pl
kontakt@cogitoliceum.pl
WWW.cogitozgorzelec.pl

Cele Fundacji:
•
•
•
•
•

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w dostępie do edukacji i
kultury;
Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej
mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży;
Działalność kulturalna, w tym przede wszystkim działania służące rozwojowi i
promocji kultury dziecięcej i młodzieżowej;
Wspomaganie rozwoju demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego
uczestnictwa w życiu publicznym, szczególnie dzieci i młodzieży;
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja

•
•
•
•
•
•
•
•

wolontariatu;
Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, edukacja z zakresu
nowoczesnych technologii oraz promocja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w
życiu społeczności lokalnych;
Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz
rozwijanie współpracy międzynarodowej;
Walka z bezrobociem i wspieranie przedsiębiorczości szczególnie wśród dzieci i
młodzieży, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
Podnoszenie świadomości ekologicznej i promocja działań oraz rozwiązań
proekologicznych;
Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
Promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka
uzależnień;
Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego
społeczności lokalnych;
Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób
niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do
społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych.

Fundacja Eko Region
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii WP 14F
biuro@eko-region.eu

Celami Fundacji są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działania na rzecz rozwoju lokalnego obszarów gmin położonych na terenie Polski;
Rozwój turystyki, kultury i sportu w Polsce;
Promocja lokalnych walorów;
Rozwój współpracy zagranicznej;
Rozwój przedsiębiorczości;
Promocja kamienia naturalnego i wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem branży
kamieniarskiej;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Integracja mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości;
Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i
krajobrazowych;
Edukacja ekologiczna;
Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego;
Rozwój organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej
w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Piłsudskiego 1
Tel. 75 77 522 80
olszoweczka@o2.pl

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej
w Zgorzelcu.
2. Promocja Gimnazjum nr 3 w regionie.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.
4. Rozwój bazy dydaktycznej szkoły.
5. Wspieranie rozwoju zawodowego członków Stowarzyszenia.
6. Organizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży.
7. Promocja zdrowego stylu życia i ekologii.
8. Wdrażanie nowoczesnych metod edukacyjnych.
9. Kultywowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i
kulturowej młodzieży.
10. Wspieranie działań na rzecz rozwoju demokracji.
Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Malinka” w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Boh. II Armii WP 66
Do korespondencji: ul. Chrobrego 5a/12
janszwindowski@op.pl

Celem stowarzyszenia jest:
•
•
•
•
•
•

Działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych
zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów;
Zapobieganie zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego;
Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności
związanej z propagowaniem wiedzy ogrodniczej, organizowanie i udzielanie pomocy
oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
Promocja i popieranie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie
wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców, mieszkańców miast oraz
racjonalnego wykorzystania gruntów;
Pobudzanie świadomości społeczeństwa do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu
życia oraz podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia;
Ochrona środowiska i przyrody.

Stowarzyszenie KREATOR w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Langiewicza 28/7
e-mail: m.szafirska@gmail.com
Celami Stowarzyszenia są:
• Pomoc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz
dzieciom zagrożonym jej utratą;
• Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie opieki
zastępczej;
• Działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży;
Współpraca z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz pomocy
dziecku i rodzinie;
Wspieranie działań dla podnoszenia kwalifikacji pracowników i wyposażenia placówki;
Pomoc prawna i socjalna wychowankom i ich rodzinom;
Pomoc społeczna;
Działalność charytatywna;
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży;
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
Promocja zdrowia;
Profilaktyka uzależnień;
Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, wykluczeniu społecznemu;
Promocja i aktywizacja młodzieży;
Pomoc osobom niepełnosprawnym;
Ochrona kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
Prowadzenie działalności charytatywnej, organizowanie pomocy materialnej dla dzieci
i młodzieży, szerzenie wartości chrześcijańskich;
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Fundacja „Nasze Dzieci”
59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 41
aga35@op.pl

Celem Fundacji jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób działalności;
2) budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także
przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bez
podziałów wiekowych, wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych;
3) Centrum Wczesnej Interwencji dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu zgorzeleckiego
i powiatów ościennych;
4) działalność charytatywna;
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) wspieranie rozwoju i promocji obszarów wiejskich.
7) integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
8) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
9) ochrona i promocja zdrowia;
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

14) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
18) wypoczynek dzieci i młodzieży;
19) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
20) turystyka i krajoznawstwo;
21) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
22) ratownictwo i ochrona ludności;
23) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
24) promocja i organizacja wolontariatu;
25) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
26) przeciwdziałanie
uzależnieniom
i
patologiom
społecznym;
27)działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie „Mądre Sówki” – organizacja pożytku publicznego
59-900 Zgorzelec, ul. Żeromskiego 24
Tel. 509 280 480
gabi-viola@wp.pl
1. Celami Stowarzyszenia w zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego są:
1).Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2).Pomoc społeczna dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
3). Integracja rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez rozwijanie
kontaktów i współpracy między nimi.
4).Ochrona i promocja zdrowia.
5).Promocja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i rodziców.
6).Organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzicom w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.
7).Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych i oświatowych.
8).Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
9).Pomoc w rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
10).Prowadzenie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia.

2. Celami Stowarzyszenia w zakresie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
są:
1).Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2).Pomoc społeczna dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
3).Integracja rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez rozwijanie
kontaktów i współpracy między nimi.
4).Ochrona i promocja zdrowia.
5).Promocja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.
6).Organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzicom w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.
7).Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych i oświatowych,
8).Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
9). Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa kulturowego.
10). Wspieranie i upowszechnianie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa wśród
rodziców i dzieci.
11).Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
12).Pomoc w rozwoju zainteresowań i.uzdolnień.
13).Promowanie i rozwijanie wolontariatu.
14).Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i
kulturowej.

Fundacja Wsparcia Osób Starszych i Ratowania Zabytków „SIMUL
TANTUM”
59-900 Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego 63c
Fundacja została powołana w celach:
•

Tworzenia warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne
życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze
schorzeniami wieku podeszłego;

•

Ochrony praw osób starszych, osób w wieku emerytalnym, identyfikowaniu ich
potrzeb i prowadzeniu działań na rzecz ich zaspokajania;

•

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ochrony i promocji
zdrowia;

•

Ochrona i rewitalizacja obiektów historycznych, zabytkowych założeń
parkowych, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

•

Działalność kulturalna, zapobiegająca niszczeniu zabytków kultury materialnej;

•

Propagowanie ochrony dziedzictwa narodowego i historii, podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

•

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

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. E. Plater w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 6
zgemilka.stowarzyszenie@wp.pl
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:
•

edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i
prozdrowotnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej
wymienionych przedsięwzięciach, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży
oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

•

na rzecz wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji życiowej,

•

na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

•

na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

•

na rzecz osób niepełnosprawnych,

•

na rzecz aktywizacji zawodowej,

•

charytatywnej,

•

na rzecz propagowania historii, kultury i sztuki,

•

na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii,

•

na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,

•

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

•

na rzecz poprawy infrastruktury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E.
Plater w Zgorzelcu.

Fundacja KUŹNIA
59-900 Zgorzelec, ul. Łużycka 33B/7
Celem fundacji jest:
• Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych
• Wspieranie działań zmierzających do wyrównania poziomu życia mieszkańców
wsi
• Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych
• Integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

• aktywizacja zawodowa, społeczna oraz pomoc młodzieży i 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
• Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie kultury, oświaty i wychowania
• Wspieranie działalności charytatywnej
• Tworzenie warunków współuczestniczenia ludzi starszych w życiu społecznym,
wzmacnianie w nich poczucia przydatności społecznej
• Wspieranie rozwoju wolontariatu

