Nazwa

Siedziba i adres

Dane kontaktowe

Cel działania

Stowarzyszenia rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Ochotnicza Straż Pożarna w Imielinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmie
Sląskim

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z z instytucjami i
stowarzyszeniami.
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych zawiązanych z ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludnosci o istniejących zagrożeniach pożarowych i
ekologicznych oraz sposobami ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i
sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

ul. Imielińska 77
41-407 Imielin

ospimielin@interia.pl
tel. 32 225 61 05

ul. Stacyjna 26 A
41-403 Chełm Śląski

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i
organizacjami społecznymi.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowawdzanych w czsie pożarów i
innych klęsk.
ospchelmsl@interia.eu
3. Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochorny
www.facebook.com/OspChelmSla
przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie
ski
przeciwpożarowej.
tel. 32 225 80 01
4. Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury,
oświaty i sportu.
6. Wykonywanie iinych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz statutu.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Międzyrzeczu

Ochotnicza Straż Pożarna w
Bojszowach

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w Bojszowach Nowych

ul. Żubrów 23
43-220 Międzyrzecze

ul. Św. Jana 46
43-220 Bojszowy

ul. Ruchu Oporu 100
43-220 Bojszowy Nowe

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i
stowarzyszeniami.
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
http://ospmiedzyrzecze.pl
zagrożeń ekologicznych zawiązanych z ochroną środowiska oraz innych
ochotniczastrazpozarna@gmail.c klęsk i zdarzeń.
om
Informowanie ludnosci o istniejących zagrożeniach pozarowych i
tel. 32 218 90 73
ekologicznych oraz sposobami ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i
sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Pomoc ofiarom wypadków i katastrof.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

www.osp.bojszowy.pl
osp.bojszowy@gmail.com
218 92 48

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.
Udział w akcjach ratowniczych.
Informowanie ludnosci o istniejących zagrożeniach pozarowych i
ekologicznych oraz sposobami ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i
sportu oraz prowadzenia działalności oświatowej i rozrywkowej.
Działania na rzecz ochrony środowiska.
Pomoc ofiarom wypadków i katastrof.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

ospbojszowynowe@gmail.com
tel. 32 218 94 40

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.
Udział w akcjach ratowniczych.
Informowanie ludnosci o istniejących zagrożeniach pozarowych i
ekologicznych oraz sposobami ochrony przed nimi.

Ochotnicza Straż Pożarna Bierun
Nowy

Ochotnicza Straż Pożarna
Czarnuchowice

Ochotnicza Straż Pożarna w
Lędzinach

ul. Remizowa 19
43-155 Bierun

ul. Mielęckiego 1A
43-155 Bieruń

ul. Ks. Kontnego 34
43-140 Lędziny

www.ospbn.bierun.pl.pl
osp.bierun1925@wp.pl
32 216 21 88

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.
Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludnosci o istniejących zagrożeniach pożarowych i
ekologicznych oraz sposobami
ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i
sportu oraz prowadzenia działalności oświatowej i rozrywkowej.
Działania na rzecz ochrony środowiska.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

www.czarnuchowice.pl
ospczarnuchowice@wp.pl
tel. 32 216 32 00

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i
organizacjami społecznymi.
Udział w akcjach ratowniczych przeprowawdzanych w czsie pożarów i
innych klęsk.
Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochorny
przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury,
oświaty i sportu.
Wykonywanie iinych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz statutu.

www.ospledziny998.cba.pl
osp_ledziny@interia.eu
tel. 32 216 62 57

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.
Udział w akcjach ratowniczych.
Informowanie ludnosci o istniejących zagrożeniach pozarowych i
ekologicznych oraz sposobami ochrony przed nimi.

Ochotnicza Straż Pożarna Bieruń
Stary

Ochotnicza Straż Pożarna w
Świerczyńcu

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Pracowników KWK "Piast"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych "Radość Życia"

www.ospbs.bierun.pl
tel. 32 216 41 16

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami
samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach
ratowniczych. Informowanie ludnosci o istniejących
zagrożeniach pozarowych i ekologicznych oraz sposobami
ochrony przed nimi.

tel. 32 218 95 54

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.
Udział w akcjach ratowniczych.
Informowanie ludnosci o istniejących zagrożeniach pozarowych i
ekologicznych oraz sposobami
ochrony przed nimi.

ul. Granitowa 16
43-155 Bieruń

tel. 32 717 73 97

Udzielanie członkom pomocy finansowej i rzeczowej, pracownikom KWK
"Piast", emerytom, rencistom i ich rodzinom, w tym dzieciom do lat 25
własnym i przysposobionym oraz dzieciom z grupa inwalidzką bez
względu na wiek, a nadtko pracownikom spółek powstałych w wyniku
reorganizacji kopalni, na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom słuzby
zdrowia.
Finansowanie lecznictwa sanatoryjnego I prewencyjnego.
współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy,
leczenia w kraju i za granicą.

ul. Warszawska 270
43-155 Bieruń

Świadczenie pomocy w zakresie kompleksowej rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
Niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia,
zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, oświatowo-wychowawczej,
www.niepelnosprawni-bierun.pl
prawnej, medycznej, materialnej oraz w razie potrzeby charytatywnej.
niepelnosprawnibierun@interia.pl
Propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osób
potrzebujących pomocy.
Wspieranie wszelkich form zbliżania sie między osobami
peałnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

ul. Oświęcimska 453
43-150 Bieruń

ul. Klubowa 5
43-220 Świerczyniec

Stowarzyszenie Kulturalne "Sokół"

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Pracowników Kopalni Węgla
Kamiennego "Ziemowit" w Lędzinach

Klub Plastyka "Kontrast" w Lędzinach

Stowarzyszenie GospodarczoEkologiczne "Nasz Region"

ul. Imielińska 29
41-407 Imielin

Tworzenie warunków dla rozwoju kulturalnego miasta.
Rozwijanie swiadomości i potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców
Imielina.
Integracja i uaktywnianie środowisk ruchu amatorskiego oraz artystów
różnych specjalności.
Nawiązanie do dorobku kulturalnego oraz tradycji towarzystwa "Sokół".
Utrwalanie obrzedowości i tradycjiśląskich.
Eksponowanie osiągnięć ruchu profesjonalnego i amatorskiego.
Pozyskiwanie do współpracy osób, którym zależy na rozwoju kultury w
środowisku lokalnym.

ul. Pokoju 17
43-143 Lędziny

Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej członkom stowarzyszenia i ich
rodzinom na pokrycie udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji.
Udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom służby zdrowia.
Finansowanie lecznictwa sanatoryjnego i prewencyjnego.
Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy
leczenia w kraju i za granicą.
Rozwijanie działalnosci wydawniczej i prasowej.

ul. Lędzińska 86
43-140 Lędziny

ul. Zdrowia 14
43-150 Bieruń

tel. 32 716 71 65

http://klubkontrast.cba.pl
kpkontrast@gmail.com

www.naszregioninfogate.pl
naszregion@wp.pl
tel. 32 216 41 36

Szerzenie kultury plastycznej wśród ogółu mieszkańców Lędzin.
Upowszechnianie i rozwój twórczości plastycznej członków klubu w
ramach aktywnego wypoczynku.
Wyszukiwanie talentów plastycznych wśród dzieci i młodzieży oraz
zapewnienie im pomocy ze strony członków klubu. Wspieranie inicjatyw
służących ochronie dóbr i zabytków w mieście i regionie.
1. Wspieranie i programowanie inicjatyw mających na celu rozwój
gospodarczy, wzrost zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu na terenie
działania.
2. Propagowanie wśród mieszkańców regionu demokracji lokalnej,
samorządności, postaw ekologicznych i ideei integracji europejskiej.
3. Współpraca i wzajemna pomoc członkom stowarzyszenia.

Towarzystwo Kulturalne im. Anielina
Fabery

ul. Lędzińska 86
43-140 Lędziny

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym w Imielinie

ul. Imielińska 87
41-407 Imielin

Klub Seniora przy Miejskim Klubie
Sportowym w Lędzinach

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Rehabilitacji "Reha-Vita"

tkanielinfabera@o2.pl

tel. 32 225 62 96

Tworzenie warunków rozwoju dla różnych form działalności
kulturalnej w mieście.
Upowszechnianie i rozwój twórczości artystycznej wśród
mieszkańców Lędzin w ramach aktywnego wypoczynku.
Wyszukiwanie talentów artystycznych wsród dzieci i młodzieży oraz
zapewnienie im pomocy fachowej i rzeczowej ze strony towarzystwa.
Wspieranie inicjatyw służących ochronie dóbr i zabytków kultury w
mieście i regionie.
Rozwijanie swiadomości i potrzeb kulturalnych wśród mieszkanców
Lędzin.
Integracja i uaktywnianie środowisk rauchu amatorskiego w Lędzinach.
Kultywowanie - w ramach działalnosci towarzystwa - tradycji oraz
zwyczajów i obyczajó śląskich.8. Podtrzymywanie więzi kulturalnych z
byłymi mieszkańcami lędzin, którzy wyemigrowali z kraju.
Ochrona praw, godnosci i interesów osób niepełnosprawnych poprzez
udzielanie pomocy członkom stowarzyszenia w organizowaniu:
nauczania, wypoczynku, potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego i
rehabilitacji.

ul. Stadionowa 1
43-140 Lędziny

Integracja członków klubu dla wykorzystania ich doświadczeń w realizacji
celów i zadań MKS Lędziny.
Propagowanie osiągnięć klubu sportowego i kultywowanie jego
najlepszych tradycji.
Wspieranie inicjatyw władz MKS Lędziny w zakresie prac
edytorskich, kronikarskich i archiwalnych.
Udzielanie w ramach możliwości klubu pomocy jego członkom poprzez:
wsparcie finansowe, odwiedzanie w ciężkich sytuacjach losowych, oraz
udział w różnego rodzaju uroczystościach.

ul. Pokoju 17
43-143 Lędziny

Promocja działalności i rozwój oddziału szpitalnego rehabilitacji narządu
ruchu w Lędzinach.
Promocja zdrowia, profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i środowiskowej.
Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku.
Rozwijanie i udoskonalanie metod rehabilitacyjnych, diagnostycznych i
leczniczych.
Udzielanie pomocy rzeczowej oddziałowi szpitalnemu rehabilitacji narządu
ruchu w Lędzinach.
Udzielanie pomocy rzeczowej pacjentom.
Prowadzenie działalności informacyjnej.

tel. 32 326 73 74, 216 11 92

Stowarzyszenie Miłośników 600
letniego Bierunia

Stowarzyszenie Rozwoju
Zawodowego Śląska i Małopolski

Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

ul. Chemików 40
43-150 Bieruń

ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny

ul. Hołdunowska 39/5
43-143 Lędziny

www.600lat.bierun.pl
600lat.bierun@gmail.com

Podnoszenie walorów historycznych, estetycznych,
rekreacyjnych i funkcjonalnych Bierunia.
Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć
zmierzających do poprawy życia społecznego i kulturalnego
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Promowanie i rozwój tradycji kulturalnych Bierunia i okolic.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Realizacja zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji.

www.srzsim.eu
tel. 32 324 08 32

Ograniczenie bezrobocia i jego skutków.
Rozwój gospodarczy społeczności lokalnych.
Tworzenie warunków sprzyjających zatrudnianiu młodych ludzi.
Podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy.
Pomoc dla grup społecznych zagrożonych lub dotknietych bezrobociem.
Działalnośc w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Działalnośc
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
działalnośc naukowa, oświatowa, kulturowa, w zakresie ochrony
środowiska, kultury fizycznej i sportu, wspierania inicjatyw społecznych.

lsnroniir@wp.pl
www.niepelnosprawni.org
tel. 32 326 76 94

Świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej
osób nepełnosprawnych.
Organizowanie rehabilitacji leczniczej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Niesienie pomocy oświatowo-wychowawczej i prawnej i medycznej
osobom objętm działalnościa stowarzyszenia.
Wspieranie wszelkich form integracji społecznej, w szczególności
integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.
Przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i
poszukiwania pracy.
Organizowanie spotkań mających na celu wyrównanie szans.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

ul. Techników 25
41-403 Chełm Śląski

Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia

ul. Węglowa 11
43-155 Bieruń

Stowarzyszenie Rodu Pinocy

ul. Waryńskiego 35
43-143 Lędziny

Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Imielina

Bieruńskie Stowarzyszenie Trzeźwości
Klub "DROMADER"

ul. Imielińska 29
41-407 Imielin

ul. Wawelska 35
43-155 Bieruń

tel. 32 225 77 31

mieszkancybierunia@gmail.com

Rozwijanie i propagowanie działań mających na celu dobro i szczęście
osób niepełnosprawnych oraz wspierających ich rodziny.
Dążenie do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
potrzebujących pomocy medycznej, terapeutycznej, oświatowowychowawczej, prawnej i materialnej.
Stwarzanie awarunków do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z
lokalna społecznością.
Pomoc w nabywaniu lekarstw, sprzętu i materiałów medycznych oraz
przedmiotów ułatwiających choremu życie.
Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań
sprzyjających rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków
mieszkańców osiedli I i II w Bieruniu.
Przyczynianie się do poprawy sytuacji socjalno-bytowej,
rozwoju kulturalnego i zdrowotnego, aktywaności fizycznej,
wypoczynku i wpływania na ksształtowanie właściwych
stosunków międzyludzkich.

tel. 32 216 70 49
stowarzyszenierodu@pinocy.pl
www.pinocy.pl

Działalność na rzecz zdobywania, dokumentowania i
popularyzacji wiedzy o Rodzie Pinocy oraz wspieranie jego
członków.
Działalnośc na rzecz promocji i rozwoju ziemi śląskiej.

tel. 32 225 59 92
sekretariat@spi.imielin.pl
www.spi.imielin.pl

Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska
przedsiębiorców Imielina.
Propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości w mieście jako
podstaw rozwoju ekonomicznego miasta i regionu.
Współpraca z samorządem i innymi instytucjami w celu
tworzenia korzystnych warunków dla działalnosci gospodarczej.
Propagowanie i przestrzeganie zasady rzetelnosci kupieckiej i
dobrych obyczajów.
Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego
powstrzymywania się od picia napojów alkoholowych oraz
warunków do wytrwania w trzeźwosci.
Rozwijanie u członków klubu pożytecznych i satysfakcjonujących
zainteresowań.
Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym a
zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doswiadczeniem
na grupy społeczne i jednostki nieswiadome groźby nałogu
alkoholowego w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów.

Regionalne Forum ObywatelskieTwórcy jutra

ul. Ułańska 2
43-143 Lędziny

rfoledziny@wp.pl

Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.
Uczestniczenie w pracy organizacyjno-informacyjnej dla pełnej
integracji kraju z UE.
Artykułowanie postulatów społeczności lokalnej wobec
samorządu terytor. Gmin, powiatów, wojewodztwa.
Wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających do racjonalnej
organizacji zycia społecznego, oświatowo-kulturalnego i
gospodarczego.
promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych obywateli.
Zwalczanie zjawisk patologii społecznej (korupca, alkoholizm,
narkomania, przestepczość).

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
im. Albina Siekierskiego

ul. Imielinska 92
41-407 Imielin

Propagowanie i wspieranie uczestnictwa mieszkańców miasta
i regionu w kulturze oraz uświadamianiu znaczenia kultury jako
czynnika rozwoju społecznego.
Wspieranie i pobudzanie aspiracji kulturalnych i społecznych
młodzieży.

Stowarzyszenie "Przedsiebiorcy dla
Przyszłości"

ul. Śląska 33
41-403 Cheł Śląski

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
działania na rzecz przedsiebiorczości, porzadku i bezpieczeństwa

ul. Hołdunowska 70 a
43-143 Lędziny

Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla
dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej.
Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym.
Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych
niepowodzeniom rodzinnym i osobistym.
Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec
organów administracji państwowej i samorząd. oraz innych instytucji.
Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

Stowarzyszenie Zastępczego
Rodzicielstwa Oddział Śląski

Stowarzyszenie "Inicjatywa Młodych"

ul. Zapłocie 7
41-403 Chełm Śląski

www.szrslask.blogspot.com

Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży i
absolwentów szkół wyższych. Inspirowanie młodych do podejmowania
działalności gospodarczej.
Doradztwo biznesowe i organizowanie szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości, finansów, ubezpieczeń społecznych, komunikacyjnych
i majątkowych, a także zmiany kwalifikacji zawodowych.
Umożliwienie podjęcia pierwszej pracy dla uczniów szkół średnich i
wyższych uczelni.

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni

Stowarzyszenie Współpracy
Zagranicznej WSPÓLNA EUROPA

Lędzińska Federacja
Przedsiębiorczych

Powiatowy Komitet Obywatelski

Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia
Starego

Działanie na rzecz ludzi młodych i ich aktywacja. Pomoc społeczna.
Działalność charytatywna. Ochrona i promocja zdrowia. Nauka, edukacja,
oświata i wychowanie. Ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego.

ul. Licealna 17
43-150 Bieruń

ul. Krakowska 28
43-150 Bieruń

wspolna-europa@wp.pl
tel. 32 216 40 67

Promowanie polskiej tradycji kulturalnej, w tym również śląskiej.
Propagowanie zasad tolerancji wobec innych kultur i nardów,
wśród mieszkańców Bierunia i z mieszkańcami innych
zaprzyjaźnionych polskich i zagranicznych miast.
Pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwijanie wzajemnych kontaktów
pomiędzy miesszkańcami Bierunia i z mieszkańcami innych miast
należących do innych państw, w tym i Polski.
Inicjowanie, realizacja wspieranie i rozwijanie działań, mających na celu
poznanie kultury krajów europejskich, zwłaszcza wchodzących w skład
UE.

ul. Hołdunowska 18
43-143 Lędziny

Działanie na rzecz integracji środowiska przedsiębiorców lokalnych
oraz osób przedsiębiorczych i innych podmiotów, jak również
mieszkańców miasta.
Wpływ na rozwój środowiska przedsiębiorców likalnych oraz osób
przedsiebiorczych.
Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej.
Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz
ochrony środowiska.

ul. Lędzińska 24
43-140 Lędziny

Wspieranie mieszkańców poszczególnych miast powiatu w
budowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i
społecznej zwłaszcza w zakesie ingerowania, wspierania i
pomocy w przedsięwzięciach służących mieszkańcom powiatu
wspierając samorządność, przedsiębiorczość, kulturę i ochronę
zdrowia i środowiska.

ul. Chemików 45
43-150 Bieruń

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków mieszkańców Bierunia
Starego. Przyczynianie się do poprawy sytuacji socjalno-bytowej, rozwoju
kulturalnego i zdrowotnego, aktywności fizycznej i wypoczynku i
wpływania na kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich.

ul. Karola Miarki 16 F
41-407 Imielin

Działanie w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i
promocji zdrowia, a w szczególności na rzecz osób chorych
na toczeń.

Stowarzyszenie Młodzi dla Młodych

ul. Bliska 8
41-403 Chełm Śląski

Pomoc społeczna, w tym pomoc młodzieży w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych osób.
Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Działalność charytatywna.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój swiadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych osób
pozostających bez pracy.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia
i miejscowości zagrożonych powodzią
położonych na obszarze Zlewni Górnej
Wisły "ATLANTYDA"

ul. Jagiełły 8
43-155 Bieruń

Ochrona przeciwpowodziowa Bierunia i okolic Górnej Wisły
i działanie na rzecz rewitalizacji terenów zdegradowanych
działalnością przemysłową.

ul. Kolejowa 23
43-150 Bieruń

Działania na rzecz społecznego, ekonomicznego oraz gospodarczego
rozwoju lokalnego i regionalnego w szczgólnosci miasta Bierunia oraz
jego okolic.
Działania i promocja wiedzy na rzecz;regionalnej oraz światowej tradycji
kulturowej, podtrzymywania tradycji narodowej oraz kulturowej i
obywatelskiej oraz integracji europejskiej.
Upowszechnianie tradycji kulturowej, sztuki, historii w szczególnosci
miasta Bierunia.
Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalnośc o
charakterze oświatowym, kulturalnym, artystycznym, sportowym,
turystycznym, krajoznawczym i charytatywnym.
Działalnośc wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Chorych na Toczeń w
likwidacji

Stowarzyszenie Razem dla Bierunia

Stowarzyszenie "Klub Kajman"

Stowarzyszenie Instytut
Przedsiębiorczości Akademickiej

Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta
Lędziny "Pod Klimontem"

ul. Lędzińska 24
43-140 Lędziny

Zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją i animowanie ich
działalności.
Organizacja i popularycazja sportów motorowych.
Organizowanie imprez sportów samochodowych, caravaningowych,
motocylowych oraz innych działań w zakresie motoryzacji.
Organizacja i popularyzacja tyrystyki motorowej.
Doskonalenie technik jazdy pojazdami silnikowymi i zachowania się na
drogach.
Popularyzacja historii motoryzacji.
Prowadzenie szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego oraz pomocy
medycznej.

ul. Kręta 69
43-220 Bojszowy

Współdziałanie członków stowarzyszenia oraz pozyskiwanych do
współpracy osób, instytucji i podmiotów gospodarczych
w naukowym, naukowo-technicznym, oswiatowym i praktycznym
wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej oraz działalność edukacyjna i
propagowanie nowych koncepcji zarządzania, w tym zarządzania
wartością klienta, w aktywności komercyjnej przedsiębiorstw.

ul. Partyzantów 31
43-140 Lędziny

Budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Propagowanie samorządności.
Ułatwianie mieszkańcom Lędzin kontaktów z instytucjami
samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
Rozwijanie samorządności społecznej.
Dążenie do wprowadzenia w gminie Lędziny budżetu partycypacyjnego.
promowanie kreatywnych postaw w środowisku lokalnym oraz jego
integracja i rozwój z uwzględnieniem specyfiki, historii i tradycji Lędzin.

Stowarzyszenie "Nasz Bieruń"

Stowarzyszenie Klub Sportów Walki
BUSHIDO

AUTOMOBILKLUB RALLYMANIA

ul. Kopcowa 32
43-150 Bieruń

Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej.
Działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego
i otwartego na kontrole obywatelską gospodarowania majątkiem
publicznym.
Podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia
publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.
Wspieranie wszelkich form porozumień środowisk lokalnych
i opiniotwórczych na rzecz rozwoju samorządności.
Inspirowanie i prowadzenie róznorodnych form popularyzujących
cele stowarzyszenia.
Ochrona środowiska.
Działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi.
Poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz
jego promocja.

ul. Staromłyńska 26
43-150 Bieruń

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności
poprzez propagowanie sztuk walki, samoobrony, pływania,
biegania, aktywnej turystyki i rekreacji oraz gier zespołowych.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport.
Rozwijanie nauli, kultury, oświaty poprzez sport.
Działalność wspomagajaca rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych.
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

ul. Jana Długosza 34/11
43-140 Lędziny

biuro@ak-rallymania.pl

Podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez
działania na rzecz uczestników ruchu drogowego.

Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Rodzin Górniczych
GWAREK

ul. Techników 4B
41-403 Chełm Śląski

Integracja emerytów i rencistów rodzin górniczych.
Organizowanie i zapewnianie pomocy emerytom i rencistom górniczym
oraz ich rodzinom w przypadku trudnych sytuacji zyciowych.
Prowadzenie działalności charytatywnej oraz samopomocowej.
Pomocy w dostepie do świadczeń zdrowotnych, propagowania udziału w
programach profilaktycznych oraz zdrowego trybu życia.
Promocji i organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasuturystyki, sportu i rekreacji.

Klub Sportowy ERG Bieruń Folie

ul. Chemików 163
43-150 Bieruń

Rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu.

ul. Granitowa 16/16
43-155 Bieruń

Kontynuacja działalności Górniczej Orkiestry detej przy KWK "Piast"
poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze, w tym zwłaszczanwiodący
udział w ważnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych na terenie
powiatu bieruńsko-lędzińskiego i całego kraju.
Podnoszenie poziomu artystycznego poszczególnych członków
orkiestry.
Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej
w formach koncertowych i usług muzycznych.
Popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w kraju
i za granicą poprzez udział w konkursach i festiwalach.
Działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych.
Promocja integracji z UE.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu
Pieśni i Tańca "Ziemia Bieruńska"

ul. Krupnicza 33A
43-155 Bieruń

Propagowanie tańca, śpiewu, mowy, obrzędów, obyczajów i
strojów z różnych regionów Polski.
Upowszechnianie i podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz
rozwijanie świadomości kulturowej i narodowej zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży.
Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia Zespołu
Pieśni iTańca "Ziemia Bieruńska", a w szczególności: finansowanie
zakupu strojów regionalnych lub ich części, organizaowanie
finansowania i finansowanie udziału zespołu w występach, imprezach
oraz festiwalach krajowych i zagranicznych, a także w celu wsparcia
stowarzyszenia.
Rozpowszechnianie osignięć artystycznych zespołu.
Współtworzenie i rozpowszechnianie materiałów reklamujących,
promujących i informacyjnych na temat działalności stowarzyszenia i
zespołu.
Integracja byłych i obecnych członków stowarzyszenia i zespołu.
Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej.

Stowarzyszenie "Nauka i postęp
w przemyśle"

ul. Turystyczna 1
43-155 Bieruń

Orkiestra Dęta KWK "Piast"

ziemiabierunska@gmail.com

Działania wspierajace i promujace rozwój przemysłu, zwiekszające jakość
i efekrtywnośc branży przemysłowej w szczególności przemysłu
górniczego, chemicznego i energetycznego, działania promujące i
wspierające grupy zawodowe związane z przemysłem.

ul.Słoneczna 11
43-220 Bojszowy

Organizowanie szkoleń w ramach pożytku publicznego. Zadaniami
priorytetowymi jest trealizacja tych celów statutowych, które mają wpływ
na poziom zdrowia, edukacji, rozwoju sportów walki, kultury.
Propagowanie i nauczanie wschodnich sztuk walki (CHAN SHAOLIN SI,
DJU SU KUNG-FU,VO-QUYEN, JU JITSU), sportów walki, samoobrony
oraz technik Anty Terror Combat.
Rozwijanie działalnosci prowadzącej do podnoszenia sprawności fizycznej
społeczeństwa.
Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania
dalekowschodnich sztuk walki oraz rekreacji fizycznejw środowisku, w
którym działa.
Kszewienie walorów moralnych i etycznych.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskosci oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej.
Ochrona i promocja zdrowia.

Klub Szachowy "Górnik" Lędziny

ul. 25-lecia 10
43-143 Lędziny

Rozwój i popularyzacja szachów ze szczególnym uwzględnieniem
wyczynu sportowego.

Klub Tenisa Stołowego "Lędziny"

ul. Lędzińska 14
43-143 Lędziny

Polska Unia Walki Wręcz

Klub Sportowy "Piast" w Bieruniu

ul. Warszawska 270
43-155 Bieruń

Ludowy Klub Jeździecki "SOLEC" w
Bieruniu

ul. Barbórki 23
155 Bieruń

Miejski Klub Sportowy Lędziny

ul. Stadionowa 1
43-140 Lędziny

ul. 25-lecia 10
43-143 Ledziny

tel/fax 32 216 37 37

43-

Prowadzenie amatorskich drużyn tenisa stołowego.
Prowadzenie dzialalności w zakresie realizacji zadań publicznych z
dziedziny kultury fizycznej, a w szczególności w zakresie zapewnienia
prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i
rekreacji sportowej oraz prowadzenie rehabilitacji ruchowej dzieci,
młodzieży i osób dorosłych na
terenie Bierunia i okolic, rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe
podnoszenie jego poziomu i czynny udział w zyciu kulturalnym,
gospodarczym i społecznym.

tel. 32 216 21 10

Uprawianie jeździectwa na poziomie wyczynowym oraz rekreacji
jeździeckiej a także krzewienie kultury fizycznej i sportu.

mksledziny1932@o2.pl
www.mksledziny.pl
tel. 32 326 64 67

Rozwój i popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Lędzin i okolicy.

Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" Imielin

ul. Hallera 37a
41-407 Imielin

Gminne Towarzystwo Sportowe
"Bojszowy"

ul. Św. Jana 33a
43-220 Bojszowy

Klub Sportowy "UNIA" Bieruń Stary

ul. Chemików 40
43-150 Bieruń

Klub Sportowy "Polonia"

ul. Gromadzka 56
43-220 Międzyrzecze

BIG BUDO POLSKA

Yacht Club "OPTY"

tel./fax 225 62 32

Prowadzenie i rozwijanie działalności sportowej.
Tworzenie niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych dla
rozwoju sportu.
Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych.
tel. 32 726 14 36

Rozwój i popularyzacja sportu i rekreacji na terenie Bierunia i okolicy.
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na
terenie działania klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez
kulturę fizyczna i sport.
Rozwój i popularyzacja sztuk walki w Polsce a w szczególnosci
nastepujących stylów: Chan Shaolin Si, Dju Su Kung Fu oraz innych
stylów zarejestrowanych w Polsce.
Rozwijanie działalności prowadzącej do podnoszenia sprawności fizycznej
i zdrowego stylu życia społeczeństwa.
Upowszechnianie systematycznego uprawiania sportu, dalekowschodnich
sztuk walki oraz rekreacji fizycznej.

ul. Oświęcimska 423
43-150 Bieruń

ul. Leonida Teligi 2
41-403 Chełm Śląski

Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz
innych form aktywnego wypoczynku.
Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych.
Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
Udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnoszenie poziomu
kulturalnego i sportowego członków.

klub@ycopty.pl
www.ycopty.pl
tel. 32 225 75 38
501 258 978

Popularycacja żeglarstwa jako formy turystyki i rekreacji.
Rozwój żeglarstwa wyczynowego.
Podnoszenie bezpieczeństwa uprawiania sportów wodnych i turystyki
żeglarskiej.
Wymiana doświadczeń w zakresie żeglarstwa.
Patriotyczne wychowanie młodzieży poprzez promowanie zwyczajów
żeglarskich i morskich.
Pomoc w uprawianiu żeglarstwa żeglarzom niepełnosprawnym
i ich integracja.

Towarzystwo Turystyki Aktywnej

ul. Węglowa 105/7
43-155 Bieruń

Polski Klub Alpejski

ul. Partyzantów 2A
43-140 Lędziny

Klub Strzelectwa Sportowego "PIAST"
Bieruń

ul. Warszawska 270
43-155 Bieruń

www.tta.org.pl

Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych.
Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i walorów turystycznokrajoznawczych Bierunia i okolic.
Podnoszenie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i
funkcjonalnych regionu.
Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć zmierzających do
poprawy zycia społecznego i kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
Realizacja zadań w zakresie: oświaty, kultury i sztuki.Promowanie i rozwój
tradycji kulturalnych i zwyczajowych regionu.
działania na rzecz integracji środowiskowej.

grzmi@o2.pl
tel. 603 847 849

Popularyzacja sportów wysokogórskich.
Krzewienie kultury górskiej.
Rozwijanie szeroko rozumianej samodzielności członków stowarzyszenia.
Doskonalenie technik alpinistycznych.
Rozwijanie kultury ekologicznej.
Rozbudowa własnej bazy sprzętowej.
Krzewienie kultury fizycznej oraz turystyki.

Popularyzowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
Promowanie właściwych cech obywatelskich takich jak: patriotyzm, honor,
pracowitość, fair play, opieka nad słabszymi i niepełnosprawnymi.
Stowarzyszenia zwykłe

RADA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI
PRZY KWK "PIAST" W BIERUNIU

ul. Węglowa 37/20
155 Bieruń

43-

Obrona praw mieszkańców;
Wyjaśnienie zagadnień prawnych, przede wszystkim przekazania NSM
Spółce z o. o. mieszkań;
Doprowadzenie do krajowych realiów cen sprzedawanych mieszkań;
Umożliwienie pierwokupu najemcom mieszkań;
Urealnienie wysokości czynszów tak aby mieszkańcy, którzy nie wykupia
mieszkań na własność mieli możliwość zapłaty;
Obrona przed nadmiernym wzrostem stawek czynszowych.

Stowarzyszenie Przewozów
Osobowych "POL-BUS"

ul. Granitowa 26a/2a
155 Bieruń

Stowarzyszenie Nauczycieli
Matematyki Powiatu BieruńskoLedzińskiego

ul. Śląska 12
41-403 Chełm Śląski

Stowarzyszenie na rzecz Osiedla
Homera

Stowarzyszenie Miłośników Organów
OPUS ORGANI

43-

ul. Oświęcimska 400/12 43150 Bieruń

ul. Barańcowa 29
43-150 Bieruń

Reprezentacja i ochrona interów członków stwoarzyszenia wobec
organów władz, administracji rządowej i samorzadowej oraz uczestników
obrotu gospodarczego oraz pomoc członkom stowarzyszenia w
rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i
prawnych, związanych z ich uczestnictwem w działalności gospodarczej.
Doskonalenie metodzki naucyania matematzki, wzmiana dođwiadcye},
prowadyenie sykole} dla cyonkw stowaryzsyenia.

gawinl@interia.pl

Ułatwianie codziennego życia mieszkańców osiedla Homera; Budowanie
porozumienia pomiędzy mieszkańcami a administracją i właścicielem
osiedla poprzez konstruktywną współpracę z władzami samorządowymi,
administracją i właścicielem osiedla; Wysuwanie inicjatyw na rzecz
mieszkańców osiedla; Współorganizacja imprez rekreacyjnowypoczynkowych dla mieszkańców i młodzieży.

Działanie na rzecz organów w kościele św. Bartłomieja Apostoła w
Bieruniu;
Popularyzowanie wiedzy z dziedziny organów wśród społeczeństwa;
Promocja i popieranie muzyki koscielnej, w szczególności organowej.

Stowarzyszenia Czyste Lędziny

Stowarzyszenie Akcjonariuszy Spółki
PHU "Metale" S.A. Katowice

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
PRO HARMONIA

ul. Pogodna 7
43-143 Lędziny

Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego miasta Lędziny i
powiatu bieruńsko-lędzińskiego;
Ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem
zanieczyszczeń;
Współdziałanie w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, mieszkaniowej
oraz innej infrastruktury technicznej powiatu bieruńsko-lędzińskiego;
Czynne uczestnictwo w opracowywaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miata Lędziny oraz innych planów i
programów społeczno-gospodarczych miasta i powiatu bieruńskolędzińskiego;
Współdziałanie w zakresie rozwoju nauki, edukacji, wychowania dzieci i
młodzieży rozwijające świadomośc ekologiczną; Uczestnictwo w
przedsięwzieciach proekologicznych powiatu bieruńsko-lędzińskiego;
Wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta, w tym rozwoju
przesiebiorczości;
Wspomaganie rzwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

ul. Hallera 23B
41-407 Imielin

Uzgadnianie stanowisk, opiniowanie oraz wpływanie na kluczowe decyzje
dotyczące spółki PHU "Metale" S.A. Katowice, podejmowane w formie
uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy i uchwał Rad Nadzorczej
Spółki PHU "Metale" S.A. Katowice (zwanej dalej Spółką);
Stowarzyszenie zabiega o dobro i rozwój Spółki;
W razies sprzeczności między osobistymi interesami członka
Stowarzyszenia lub członków jego rodziny a interesem Spółki, rozumiany
jako dobro wspólne wszystkich akcjonariuszy, interes Spółki będzie
szawsze miał pierwszeństwo.

ul. Warszawska 338
43-155 Bieruń

Działanie na rzecz budowy organów klasycznych w kościele NSPJ w
Bieruniu Nowym.
Działanie na rzecz chórów kościelnych.
Promocja i popieranie muzyki kościelnej, a w szczególności muzyki
organowej i śpiewu.

Stowarzyszenie "Świerczyniok 300"

Stowarzyszenie hodowców psów i
kotów rasowych MAX

Stowarzyszenie mieszkańców osiedla
Chemików i okolic

Stowarzyszenie "GRANICE NATURY"

ul. Lawendowa 2
43-220 Świerczyniec

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młódzieży.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury itradycji.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich.
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

ul. Bijasowicka 42
43-155 Bieruń

Działanie na rzecz rozwoju hodowli psów, kotów i innych zwierząt
rasowych.
Popularyzowanie wiedzy z dziedziny hodowli zwierząt rasowych. Wymiana
informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i zainteresowanymi
instytucjami.

ul. Chemików 69/10
150 Bieruń

ul. Satelicka 7
41-407 Imielin

43-

Działanie na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Bierunia ze
szczególnym uwzględnieniem interesów mieszkańców osiedla Chemików
wraz z obszarem ulic połozonych w bezpośrednim sąsiedztwie.
Troska o podejmowanie i realizację, a także popieranie inicjatyw mających
na celu podnoszenie komfortu życia mieszkanców w aspekcie
społecznym i gospodarczym
Działanie na rzecz ochrony zdrowia ludzi, gruntów, wód, lasów,
powietrza oraz pozostałych elementów środowiska naturalnego
na terrenie miasta Imielin i miasta Mysłowice.
Podejmowanie
dziłań na rzecz ochrony zwierząt, roslin, środowiska naturalnego
oraz zachowania walorów krajobrazowych dla obecnych i przyszłych
pokoleń ludzi żyjących na terenie miasta Imielin i miasta Mysłowice.
Przyczynianie sie do poprawy warunków życia ludzi w środowisku
naturalnym na terenie miasta Imielin i Miasta Mysłowice.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Ziemi
Pszczyńskiej "Międzyrzecze"

KNX Professionals Polska

Stowarzyszenie
Aktywni Obywatele

Stowarzyszenie
"Opera St. Clementi"

ul. Międzyrzeczna 9
43-220 Międzyrzecze

Działanie na rzecz zrównoważonegio rozwoju zapewniającego
równowagę ekologiczną, ekonomiczną i społeczną Ziemi
Pszczyńskiej.
Zapobieganie degradacji krajobrazu i utrzymywanie jego poprawnego
funkcjonowania, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego
ukształtowania struktury przestrzennej krajobrazu. Dbałość o zachowanie
Śląskiego dorobku kulturowego Ziemi Pszczyńskiej.

ul. Chełmska 33
441-407 Chełm Śląski

Szerzenie wiedzy nt. automatyki domowej. 2. Działalność
polegająca na szkoleniach z zakresu automatyki KNX.
Prowadzenie wykładów z zastosowania automatyki domowej.

ul. Wiosenna 4
43-140 Lędziny

Działanie na rzecz społeczności lokalnej,propagowanie wiedzy i dziedziny
samorządu lokalnego wśród społeczności, promocja
i promowanie sktywności obywatelskiej, tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiedzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi.

ul. św. Jana 28
43-220 Bojszowy

Integracja społeczeństwa wokół budowy pomnika Matki Śląskiej w
Lędzinach na wzgórzu Klimont.
Inspirowanie i prowadzenie działań nakierowanych na kultywowanie
tradycji i popularyzację historii regionu w celu umacniania więzi
społecznych i rozwojupatriotyzmu likalnego.
Inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wpływającymi swoimi działaniami
na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania tradycji i historii
regionu.

STOWARZYSZENIE
LĘDZINY CENTRUM

Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych
ukierunkowany na kształtowanie prawodłowych postaw moralnoetycznych.
Zwiększenie zainteresowania sportem oraz szeroko rozumiana
aktywnością społeczną.
Przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu poprzez
uprawianie sportu i zabawę.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
poprzez sport i inne aktywności społeczne.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży pasji i zainteresowań
kulturowych, także tych pozasportowych.
Działanie na rzecz polepszenia warunków życia i renomy mieszkańców
powiatu bieruńsko-ledzińskiego na arenie krajowej.

ul. Lędzińsdka 14
43-143 Lędziny

Uczniowskie Kluby Sportowe
Uczniowski Klub Sportowy "MARATON- 43-155 Bieruń,
Korzeniowski.pl"
ul. Warszawska 294

Uczniowski Klub Sportowy "Orka"

Uczniowski Kolarski Klub Sportowy
Imielin Team

43-143 Lędziny,
ul. Hołdunowska 13

41-407 Imielin,
ul. Sapety 8

tel. 216 21 38

Klub jednosekcyjny lekkoatletyczny ukierunkowany na przygotowanie do
wyczynowego uprawiania sportu.
Organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.
Uczestniczenie w imprezach sportowych.
Organizowanie zawodów sportowych.

www.orkaledziny.cba.pl
gaba.wf@interia.pl

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
oparciu o mozliwości obiektowe i sprzetowe szkoły oraz pomoc
organizacyjna i materialna rodziców i sympatyków klubu.
Uczestniczenie w imprezach sportowych.
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowtych.

uksimielin@interia.pl

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w
oparciu o mozliwości obiektowe i sprzetowe szkoły oraz pomoc
organizacyjna i materialna rodziców i sympatyków klubu.
Uczestniczenie w imprezach sportowych.
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i
zainteresowań sportowtych.

Uczniowski Klub Sportowy
"Silesia-Opty"

41-403 Chełm Śląski
ul. Teligi 2

43-150 Bieruń
Uczniowski Klub Sportowy UNIA Bieruń ul. Okrężna 7A

Uczniowski Klub Sportowy "Grappler"

43-155 Bieruń
ul. Granitowa 16

Uczniowski Klub Sportowy "Gol"

43-155 Bieruń
ul. Porabek 6

www.ukssilesia.pl

Upowszechnianie uprawniania rekreacji i sportów wodnych oraz zimowych
wśród dzieci i młodzieży.
Popularyzacja żeglarstwai snowbordu dziecięcego i wyczynowego.
Wspieranie uzdolnionych członków celem dalszego rozwoju i osiagania
przez nich wyższych wyników sportowych.
Współudział w inicjowaniu i koordynacji sportowych akcji dla dzieci i
młodzieży.
Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych.
Krzewienie kultury fizycznej na terenie działania klubu.
Upowszechnianie i rozwój rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych
form aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulture fizyczną, sport i rekreację.
Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji, kultury oraz zdrowego trybu
zycia.
Tworzenie warunków do uprawiania sportu oraz wychowywania przez
kulturę fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
współpraca w tym zakresie z władzami samorządowymi.
Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o
możliwości obiektowe i sprzetowe szkoły oraz pomoc materialna i
organizacyjnąrodziców i sympatyków klubu.
Uczestniczenie w imprezach sportowych.
Angażowanie wszystkich uczniów doraz sympatyków klubu do
różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w
środowisku dzieci i młodzieży i sportu oraz propagowanie zdrowego stylu
życia.

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego zycia sportowego
uczniów w oparciu o mozliwości obiektowe i sprzetowe na terenie gminy.
Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich oraz
inych na terenie swego działania.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Angazowanie wszystkich uczniów doraz sympatyków klubu do
różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Uczniowski Klub Sportowy
"GROM Świerczyniec"

43-220 Świerczyniec
ul. Szkolna 3

Uczniowski Klub Sportowy
"Akademia Sportu KSB Lędziny"

ul. Waryńskiego 46
43-143 Lędziny

Angażowanie uczniów, jak również osób dorosłch w różnorodne formy
aktywności ruchowej połączonej z współzawodnictwem sportowym.
Wspieranie, poprzez działalność sportową, dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Uczniowski Klub Sportowy "ENERGIA"
Imielin

ul. Sokola 3
41-407 Imielin

Upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w
środowisku dzieci, młodzieży i sportu.

www.gromswierczyniec.
futbolowo.pl
uks.grom.swierczyniec@o2.pl

Stowarzyszenia kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki
Stałe podnoszenie poziomu sportowego młodzieży
Towarzystwo Sportowe Stal Chełm
ul. Techników 4B
Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym
Śląski
41-403 Chełm Śląski
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wśród dzieci i
młodzieży
Miejski Klub Sportowy Imielin

ul. Hallera 37A
41-407 Imielin

Propagowanie i organizowanie sportu i rekreacji ruchowej oraz tworzenie
odpowienich warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

Klub Sportowy "Flying.Pigs"

ul. Kmicica 4B
41-403 Chełm Śląski

Popularyzacja jazdy na rowerze i rozwój tej dysypliny sportu.
Fundacje

Fundacja "Pro Kultura"

ul. Turystyczna 1
43-155 Bieruń

Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury
Fizycznej i Turystyki

ul. Lędzińska 14
43-143 Lędziny

Bieruńska Fundacja Inicjatyw
Gospodarczych

Fundacja Fastryga

ul. Turystyczna 1
43-155 Bieruń

ul. Hołdunowska 70A
43-143 Lędziny

Potrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiwj i kulturowej.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.
działalnośc wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji.
Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
działalność charytatywna.

tel. 32 326 27 00

www.bfig.pl

Upowszechnianie i popularyzacja sportu, kultury fizycznej i turystyki
wśród mieszkanców miasta Lędziny oraz budowa nowych obiektów
sportowych, a także rozbudowa i modernizacja już istniejących.

Tworzenie i współuczestniczenie w systemowych instytucjonalnych
rozwiązaniach gospodarczych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.
Wspomaganie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie
negatywnych skutków restrukturyzacji zatrudnienia.
Promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.
Wspomaganie przedsięwzięć zawiązanych z upowszechnianiem i
korzystaniem z infrastruktury, urządzeń i technologii zapewniających
ochronę środowiska i dóbr materialnych.
Wspomaganie inicjatyw lokalnych, w tym indywidualnych mieszkanców w
sprawach związanych z ochroną środowiska.

Wszechstronna pomoc osobom, a w szczególnosci dzieciom i młodzieży z
zaburzeniami rozwojowymi wywołanymi alkoholem, nikotyną lub
narkotykami w okresie życia płodowego.
Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia
wystepowania uszkodzeń spowodowanych prenatalną ekspozycją na
alkohol i inne czynniki szkodliwe.Organizowanie ośrodków i centrów
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, prowadzenie badań dotyczących
wpływu alkoholu i innych środków toksycznych na rozwój dziecka.
Publikowanie literatury podejmującej problematykę FASD i innych
zaburzeń rozwojowych.

Bieruńska Fundacja Rozwoju

ul. Homera 18/19
43-150 Bieruń

Fundacja "Przyjazna Dłoń"
w likwidacji

ul. Rubinowa 1B
41-407 Imielin

Fundacja "Wyzwanie Nadziei"

ul. Szyszkowa 21
43-220 Bojszowy

Fundacja na Rzecz Edukacji
Ekologicznej "EKOLOGIA"

ul. Chełmska 193
41-403 Chełm Śląski

Działalność o charakterze oświatowym, kulturalnym, artystycznym,
charytatywnym, turystycznym i krajoznawczym na rzecz rozwoju
społeczenstwa obywatelskiego w Polsce i przyczynienie się do
społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i
regionalnego w szczególności Bierunia i okolic, a zwłaszcza działania i
promocja wiedzy na rzecz funkcjonowania i rozwoju demokracji,
gospodarki wolnorynkowej, regionalnej, polskiej światowej tradycji
kulturowej, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska
naturalnego, a także podejmowania działań na rzecz wpierania osób
niepełnosprawnych.
Świadczenie pomocy społecznej poprzez wspieranie osieroconych i
innych dzieci i tworzenie im godnych warunków zycia, a w szczególności
utworzenie i prowadzenie wioski dziecięcej "Promyczek" w Lędzinach.
Zapewnienie warunków bytowych, opieki i pomocy osobom wymagającym
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawości, a w
szczególności utworzenie i prpwadzenie domu pomocy społecznej
"Przyjazna dłoń" w Lędzinach.

Pomoc moralna, kulturalna, materialna i duchowa osobom
należącym do środowisk marginesowych, w szczególności uzależnionych
od narkotyków i środków toksycznych.
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i
zasad zrównoważonego rozwoju.
Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży mająca na celu przeciwdziałanie
negatywnym skutkom zdrowotnym zanieczyszczenia środowiska.
Popieranie i promocja idei ochrony przyrody.
Działania na rzecz ochrony przyrody.

Fundacja Źródło im. ks. prof.
Włodzimierza Sedlaka

Fundacja GALEN

ul. Lędzińska 28
43-143 Lędziny

ul. Jerzego 6
43-150 Bieruń

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie archeologii i
historii dotyczacych miasta Lędziny i regionu, upowszechnianie wiedzy
historycznej, ochrona dóbr kultury i tradycji, wspomaganie lokalnych
placówek oświatowych w zakresie wiedzy historycznej, tradycji, zwyczajów
i obyczajów ludowych.
Działalność wspomagająca społeczności lokalne w zakresie ww.,
nawiazywanie współpracy ze srodowiskami naukowymi reprezentowanymi
przez np. Biblioteke Slaską, Uniwersytet Śląski oraz osobistościami świata
nauki.Wykorzystanie miejscowego mikroklimatu dla celów działalności
leczniczej, pozyskiwanie miejscowych wód mineralnych, propagowanie
zdrowego trybu zycia oraz zdrowego sposobu odzywiania się, organizacja
sanatoriów leczniczych.propagowanie miejscowych zabytków, walorów
architektonicznych.
Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia i
profilaktyki zdrowotne.
Propagowanie idei rehabilitacji kompleksowej, wspieranie materialne
ośrodków medycznych.
Finansowanie lub współfinansowanie w uzasadnionych przypadkach i w
miarę możliwości świadczeń medycznych.
Organizowanie i wspieranie finansowe szkolenia personelu ośrodków
medycznych z zakresu wiedzy medycznej, organizacji pracy i
zarządzania.
Organizowanie szkolen dla rodziców dzieci ze schorzeniami
ortopedycznymi i wymagających opieki rehabilitacyjnej.
Finansowanie badań naukowych i wydawnictw z zakresu wiedzy
medycznej, wydawanie publikacji.
Promocja kultury fizycznej, a także zdrowego i aktywnego trybu życia.
Poprawa jakości zycia, kondycji fizycznej i psychicznej osób chorych,
niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku.

Fundacja ODKRYCIE DZIECKA
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Podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu społeczeństwa
zwłąszcza osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej, związanych z: upowszechnianiem i poszrzaniem wiedzy
o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i
wychowawczych; rozpowszechnianiem wiedzy na temat sposobów
realizacji tychże metod; współpracą i koordynacją działań z osobami i
organizacjami działającymi w zakresie objetym celem Fundacji; ochrona i
promocją zdrowia oraz zdrowego trybu zycia; promocją i organizacja
wolontariatu; działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych.

Terenowe jednostki organizacyjne
Oddział Powiatowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych

ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny

Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska
przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Księgarzy- Oddział Śląski

ul. 3 Maja 6
43-140 Lędziny

Tworzenie warunków rozwoju działalności księgarskiej obejmującej
dystrybucję, sprzedaż, marketing oraz reklamę książek.

Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych Oddział BieruńskoLędziński

ul. Ks. Macierzyńskiego 15,
43-150 Bieruń

Koło PZW Nr 99 przy KWK "Ziemowit"

ul. Zawiszy Czarnego
43-140 Lędziny

Koło PZW Nr 17 Imielin

ul. M.Dąbrowskiej 4
41-407 Imielin

Koło PZW Nr 8 Bieruń Nowy

ul. Warszawska 270
43-155 Bieruń

Koło PZW Nr 32 Lędziny

ul. Lędzińska 8
43-143 Lędziny

Koło PZW Nr 2 Bieruń Stary

ul. Polna 5
43-150 Bieruń

Koło PZW Nr 101 Bojszowy

43-220 Bojszowy

Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych.
Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.
Rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków.
Organizowanie i promowanie wedkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz
ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Organizowanie i promowanie wedkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz
ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Organizowanie i promowanie wedkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz
ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Organizowanie i promowanie wedkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz
ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Organizowanie i promowanie wedkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz
ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Organizowanie i promowanie wedkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz
ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Zarząd Powiatowy LOK

ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny

Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród
młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej.
Wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród
młodzieży, pożadanych zainteresowań, nawyków i umiejętności
ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz
przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i
ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju.
Krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu
wyczynowego, wchodzących w zakres zainterwesowania
stowarzyszenia.

