Sieć współpracy
organizacji pozarządowych
pogranicza polsko-niemieckiego
na rzecz ochrony klimatu
Netzwerk der Zusammenarbeit
von Nichtregierungsorganisationen
der polnisch-deutschen Grenzregion zum Klimaschutz

"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”

Wydawca / Herausgeber:

Lubomyśl 23b
Biuro / Büro: Przemysłowa 1, 68-200 Żary
tel. +48 608 238 599
www.naturapolska.eu

Nakład/Auflage 5.000 sztuk
*Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy.
Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
*Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autoren. Der dargestellte
Standpunkt spiegelt nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt der Europäischen Union wider.

Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego
na rzecz ochrony klimatu
Netzwerk der Zusammenarbeit der Nichtregierungsorganisationen im
deutsch-polnischen Grenzraum für Klimaschutz
Okres realizacji projektu / Laufzeit des Projektes: 01.01.2020 – 31.12.2021
Wartość projektu / Gesamtausgaben: : 543.531,32 €,
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 % EFRE – 85%
Partner wiodący / Lead Partner

Partner

Projekt pn. „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu”
jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Projekt unter dem Namen „Kooperationsnetzwerk von Nichtregierungsorganisationen aus dem deutsch-polnischen
Grenzgebiet für den Klimaschutz“ wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen
des Kooperationsprogramms Interreg VA Brandenburg-Polen 2014-2020 kofinanziert.

Ludzie aktywni, którzy chcą coś zmienić w otaczającym
nas świecie łączą się, tworząc organizacje
pozarządowe. Zakres działań w jakie się angażują,
społeczny charakter oraz wzrastający poziom
realizowanych usług powodują, że organizacje
te stanowią bardzo ważną rolę w realizacji zadań dla
polsko-niemieckiego pogranicza. III sektor ma do
spełnienia dwie ważne funkcje. Po pierwsze stwarza
możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz
poszczególnych osób lub ogółu społeczeństwa.
Po drugie działalność ta sprawia, że ludzie stanowią
wspólnotę.

Aktive Menschen, die etwas in der Welt um uns herum
verändern wollen, schließen sich zu
Nichtregierungsorganisationen zusammen. Aufgrund
ihres Tätigkeitsbereichs, ihres sozialen Charakters und
des zunehmenden Leistungsniveaus spielen diese
Organisationen eine sehr wichtige Rolle bei der
Erfüllung der Aufgaben für das polnisch-deutsche
Grenzland. Der dritte Sektor hat zwei wichtige
Funktionen zu erfüllen. Erstens schafft er die
Möglichkeit kreativer und nützlicher Aktivitäten zum
Nutzen des Einzelnen oder der Öffentlichkeit. Zweitens
macht diese Aktivität Menschen zu einer
Gemeinschaft.

W 2020 roku powstała Sieć współpracy
organizacji pozarządowych pogranicza polskoniemieckiego na rzecz ochrony klimatu.
Czym się zajmujemy?

Im Jahr 2020 wurde das Netzwerk von
Nichtregierungsorganisationen des polnischdeutschen Grenzgebiets zum Klimaschutz
eingerichtet. Womit beschäftigen wir uns?

* zrzeszamy podmioty z polsko-niemieckiego
pogranicza zaangażowane w aktywność społeczną,
którym bliska jest współpraca i działalność
z poszanowaniem ochrony środowiska

* Wir bringen Unternehmen aus der polnischdeutschen Grenzregion zusammen, die sich mit
sozialer Tätigkeit befassen, die der Zusammenarbeit
und der Tätigkeit im Bereich des Umweltschutzes nahe
stehen.

* dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami
i pomysłami. Pokazujemy aktywne organizacje,
profesjonalne działania i dobre projekty, do których
warto się przyłączyć

* Wir tauschen Erfahrungen, Erkenntnisse und Ideen
aus. Wir zeigen aktive Organisationen, professionelle
Aktivitäten und gute Projekte, denen man sich
anschließen kann.

* dzięki działalności w Sieci dowiesz się, jak
rozwinąć swoją działalność i jak ją finansować,
pozyskasz
nowe pomysły, będziesz mógł
promować swoją organizację a przede wszystkim
poznasz wielu nowych ludzi i zdobędziesz ciekawe
kontakty

* Durch die Teilnahme am Netzwerk lernen Sie, wie Sie
Ihr Unternehmen entwickeln und finanzieren können,
Sie erhalten neue Ideen, Sie können Ihr Unternehmen
fördern und vor allem werden Sie viele neue Leute
kennenlernen und interessante Kontakte gewinnen.

Poznaj organizacje, które są już w Sieci!
Lernen Sie die Organisationen kennen, die bereits
im Netzwerk sind!
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Dobiegniewska Fundacja Rozwoju
ul. Gorzowska 5, 66-520 Dobiegniew, E-Mail: gacki-zbigniew@wp.pl, Tel. +48 572 811 616

Woldenberger Stiftung für Entwicklung ist
seit September 2017 tätig. Die Hauptziele
der Stiftung sind die Förderung der
Beschäftigung und die Aktivierung
arbeitsloser und von Arbeitslosigkeit
bedrohter Menschen, die Förderung der
beruflichen und sozialen Integration von
Menschen, die von sozialer Ausgrenzung
bedroht sind, sowie die Gründung,
Organisation und Führung
sozialwirtschaftlicher Unternehmen.

Dobiegniewska Fundacja Rozwoju działa
od września 2017 roku. Głównymi celami
Fundacji jest działanie na rzecz: promocji
zatrudnienia i aktywizacji osób
pozostających bez pracy i zagrożonych
bezrobociem, działalność na rzecz
integracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonym wykluczeniem społecznym,
zakładanie, organizacja i prowadzenie
przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Fundacja Animacja Kobiet
ul. Husarska 2 66-400 Gorzów Wlkp. www.facebook.com/FundacjaAnimacjiKobiet Tel. +48 530 992 809

Fundacja powstała z myślą o rodzinie,
ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
i dzieci. Działamy na rzecz równości
kobiet i mężczyzn we wszystkich
dziedzinach życia, w sferze prywatnej
i publicznej, wspieramy twórczość kobiet.
Wspieramy rodzinę, jako podstawową
komórkę społeczną w zakresie
budowania zdrowych więzi w rodzinie
oraz wychowywaniu dzieci. Prowadzimy
działalność edukacyjną, informacyjną,
profilaktyczną, doradczą, szkoleniową, kulturalną,
o p i e k u ń c z ą , w y c h o w a w c z ą
i terapeutyczną
skierowaną
do Rodziny.

Die Stiftung wurde mit Blick auf die Familie
gegründet, mit besonderem Schwerpunkt
auf Frauen und Kindern. Wir setzen uns
für die Gleichstellung von Frauen und
Männern in allen Lebensbereichen im
privaten und öffentlichen Bereich ein und
unterstützen die Kreativität von Frauen.
Wir unterstützen die Familie als
grundlegende soziale Einheit beim Aufbau
gesunder Bindungen in der Familie und
bei der Kindererziehung. Wir führen erzieherische,
informative, präventive, beratende, ausbildende,
kulturelle, fürsorgliche, erzieherische und
therapeutische
Aktivitäten
durch, die auf die
F a m i l i e
ausgerichtet
sind.
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Fundacja APIS
ul. Akacjowa 2D/6 66-003 Zabór www.pszczelarniaslodnik.pl/ Facebook/pszczelarnia słodnik Tel. +48 510 479 524

FUNDACJA APIS działa od marca 2019
roku. Głównymi celami naszej
d z i a ł a l n o ś c i s ą m . i n . :
rozpowszechnianie i udostępnianie
teoretycznej i praktycznej wiedzy
o znaczeniu pszczół, owadów
zapylających i roślin dla środowiska,
działania na rzecz ekologii,
propagowanie zdrowego stylu życia, promocja idei
życia w równowadze z naturą,
a także wspieranie działań
i współpraca na zasadach
p a r t n e r s k i c h
z organizacjami o podobnych
celach.

Stiftung APIS seit März 2019 tätig. Die
Hauptziele unserer Tätigkeit sind unter
anderem: Verbreitung und Austausch von
theoretischem und praktischem Wissen
über die Bedeutung der Bienen,
bestäubender Insekten und Pflanzen für
die Umwelt, Aktionen zugunsten der
Ökologie, Förderung einer gesunden
Lebensweise, Förderung der Idee eines Lebens im
Gleichgewicht mit der Natur sowie
Unterstützung von Aktivitäten und
partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit
Organisationen mit ähnlichen
Zielen.

Fundacja „Bliżej Kobiet”
ul. Krasińskiego 9/1 68-200 Żary www.blizejkobiet.org/ facebook/BliżejKobiet Telefon: +48 603 710 181

Fundacja Bliżej Kobiet została
utworzona przez kobiety i z myślą
o kobietach. Głównym jej celem jest
szerokorozumiane wsparcie kobiet
w rozwoju. Aktywnie wspieramy
wszystkie kobiety, bez względu
na wiek, zawód, status społeczny
czy zainteresowania.

Stiftung "Näher an den Frauen" wurde
von und mit Blick auf Frauen gegründet.
Ihr Hauptziel ist es, Frauen in ihrer
Entwicklung im weitesten Sinne zu
unterstützen. Wir unterstützen aktiv alle
Frauen, unabhängig von Alter, Beruf,
sozialem Status oder Interessen.
Wir unterstützen Entwicklung, motivieren zum
Handeln, beweisen, dass es immer eine gute Zeit gibt,
Träume zu erfüllen und Leidenschaften zu entwickeln.
Wir schaffen einen sicheren Raum für Frauen, frei von
Bewertung, voller Unterstützung und Inspiration. Bei
uns können Frauen sich selbst neu, mit voller
A k z e p t a n z u n d i n
Übereinstimmung mit ihren
Werten entdecken. Wir kümmern
uns besonders um reife, ältere
Frauen. Sie sind lebenserfahren
und bereit, ihr Wissen
weiterzugeben, was für jüngere
Damen oft ein Vorbild und eine
Autorität ist.

Wspieramy w rozwoju, motywujemy do działania,
udowadniamy, że na spełnianie marzeń
oraz rozwój pasji jest zawsze dobry moment.
Tworzymy bezpieczną przestrzeń dla kobiet, wolną
od oceny, pełną wsparcia i inspiracji. Z nami kobiety
mogą odkrywać siebie na nowo,
z pełną akceptacją i w zgodzie
ze swoimi wartościami.
Szczególną troską otaczamy
ko b i e t y d o j r z a ł e , s e n i o r k i .
Doświadczone życiowo
i gotowe dzielić się swoją wiedzą,
które są niejednokrotnie wzorem
i autorytetem dla młodszych pań.
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Fundacja COOLTURA
ul. Podgrzybkowa 3, Glinik 66-446 Deszczno Facebook/FundacjaCOOLtura Tel. +48 662 154 374

Fundacja COOLtura powstała w 2016
roku i początkowo była wsparciem
działalności klubu muzycznego C-60
w Gorzowie Wlkp., gdzie w pierwszej
kolejności koncentrowaliśmy się wokół
działań o charakterze kulturalnym.
Naszpierwszy projekt jaki
zrealizowaliśmy to "Mobilny Dom
Kultury" finansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, który
polegał na organizacji
wydarzeń kulturalnych
na terenach wiejskich
powiatu gorzowskiego.

Die COOLtura-Stiftung wurde 2016
gegründet und unterstützte zunächst die
Aktivitäten des Musikclubs C-60 in Gorzów
Wielkopolski, wo wir uns in erster Linie auf
kulturelle Aktivitäten konzentrierten. Unser
erstes Projekt, das wir umgesetzt haben, ist
das vom Ministerium für Kultur und
Nationales Erbe finanzierte "Mobile
Kulturhaus", das aus der Organisation von
Kulturveranstaltungen in
ländlichen Gebieten des
Kreises Gorzów bestand.
Seitdem haben wir uns im
Wesentlichen auf die
ländliche Entwicklung und
die Aktivitäten von Frauen
konzentriert.

Od tego czasu
w zasadzie skupiamy się
na rozwoju obszarów
wiejskich i działalności
na rzecz kobiet.

Fundacja Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska "Eko-Lubusz“
ul. Czerwonego Krzyża 4 lok. 13, 68-200 Żary, www.facebook.com/EkoLubusz, Tel. +48 669 641 336

Fundację Rozwoju Ekologicznego
i Ochrony Środowiska Eko - Lubusz
tworzą ludzie działający zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Wspieramy działania sprzyjające
poprawie stanu środowiska
naturalnego, ochronie
b i o r ó ż n o r o d n o ś c i
i edukację ekologiczną.
Działając w różnych
o b s z a r a c h
i korzystając z dorobku
w i e l u s p e c j a l i s t ów,
szukamy wspólnych
rozwiązań dla naszych
wspólnych problemów.

Die Stiftung für ökologische Entwicklung
und Umweltschutz Eko-Lubusz besteht aus
Menschen, die nach dem Prinzip der
nachhaltigen Entwicklung handeln. Wir
unterstützen Aktivitäten, die zur
Verbesserung der natürlichen Umwelt,
zum Schutz der biologischen Vielfalt und
zur Umwelterziehung beitragen. Wir sind
in verschiedenen
Bereichen tätig und
nutzen die Leistungen
vieler Spezialisten. Wir
s u c h e n n a c h
gemeinsamen Lösungen
für unsere gemeinsamen
Probleme.
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Kluczowym narzędziem w realizacji naszego celu
jest edukacja. Programy edukacyjne prowadzone
przez EKO LUBUSZ wraz z Lubuskim Alarmem
Smogowym zakładają następujące tematy zajęć:
"Od przedszkola do seniora - Duszący problem
niskiej emisji", "Niebajka o Smogu" to kampanie
edukacyjne skupione na problemie
zanieczyszczonego powietrza i promowaniu
postawy osobistej odpowiedzialności za stan
powietrza jakim oddychamy oraz uświadamiająca
najważniejsze zagrożenia i wyzwania związane
ze stanem środowiska naturalnego w Żarach.

Bildung ist ein Schlüsselinstrument, um unser Ziel zu
erreichen. Bildungsprogramme, die von EKO LUBUSZ
zusammen mit Lubuski Alarm Smogowy durchgeführt
werden, nehmen folgende Themen des Unterrichts
auf: „Vom Kindergarten zum Senioren - Das
erstickende Problem niedriger Emissionen“, „Niebajka
o Smogu“ („Nicht-Märchen“) sind
Aufklärungskampagnen, die sich mit dem Problem der
Luftverschmutzung befassen und die Haltung der
persönlichen Verantwortung für den Zustand der Luft,
die wir atmen, fördern und das Bewusstsein für die
wichtigsten Bedrohungen und Herausforderungen im
Zusammenhang mit dem Zustand der natürlichen
Umwelt in Żary schärfen.

Fundacja Natura Polska
Lubomyśl 23b, Biuro: ul.Przemysłowa 1, 68-200 Żary, www.naturapolska.eu, Tel. +48 608 238 599

Fundacja jest organizacją
pozarządową działającą
na rzecz rozwoju obszarów
lokalnych. Wspieramy działania
mające na celu współpracę
organizacji pozarządowych, ochronę środowiska
naturalnego, rozwój turystyki, a także promocję
dziedzictwa kulturowego i produktów
regionalnych. Zachęcamy inne organizacje
społeczne do podjęcia współpracy z nami, dzięki
czemu będziemy mogli wspólnym wysiłkiem
realizować nowe projekty.

Die Stiftung ist eine
Nichtregierungsorganisation, die
sich für die Entwicklung lokaler
Gebiete einsetzt. Wir unterstützen
Aktivitäten, die auf die
Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen,
den Umweltschutz, die Entwicklung des Tourismus und
die Förderung des kulturellen Erbes und regionaler
Produkte abzielen. Wir ermutigen andere soziale
Organisationen, mit uns zusammenzuarbeiten, damit
wir gemeinsam neue Projekte umsetzen können.
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Fundacja Pięknolesie
Sieniawa Żarska 191 68-213 Lipinki Łużyckie www.facebook.com/fundacjapieknolesie
www.fundacjapieknolesi.wixsite.com/fundacjapieknolesie Tel. +48 (68) 374 22 34, +48 606 706 627

Fundacja Pięknolesie działa od grudnia
2016 roku i zrealizowała dotychczas
ponad 30 projektów. Projekty te
są skierowane głównie do młodych
mieszkańców gminy wiejskiej Żary
i miasta Żary (nauka pływania,
wypoczynek dzieci i młodzieży, kolonie,
warsztaty teatralne, historyczne
i dziennikarskie itd.).

Die Stiftung Pięknolesie ist seit Dezember
2016 tätig und hat bis heute über 30
Projekte abgeschlossen. Diese Projekte
richten sich vor allem an junge Bewohner
der Landgemeinde Żary und der Stadt Żary
(Schwimmunterricht, Erholung von Kindern
und Jugendlichen, Lager, TheaterWorkshops, historische und journalistische
Workshops usw.).

Podczas zajęć realizujemy z dziećmi i młodzieżą
program profilaktyki uzależnień opracowany przez
członka naszej organizacji „Dobrze, że jesteś –
uwierz w siebie!” np.: wypoczynek w Polanicy
Zdroju pt.: „Empatia czyli e-My, patrz Ty i Ja” czy
kolonia w Dusznikach Zdrój,
w którym wzmacniamy
inteligencję emocjonalną
i umiejętności społeczne
u c z e s t n i k ó w. D z i a ł a m y
również na rzecz seniorów
wiejskich.

Während des Unterrichts führen wir mit den Kindern
und Jugendlichen ein von einem Mitglied unserer
Organisation "Es ist gut, dass du bist - glaube an dich!"
entwickeltes Suchtpräventionsprogramm durch, z.B.
wir organisieren eine Erholung in Polanica Zdrój mit
dem Titel "Empathie oder eUns, sieh Du und Ich" oder ein
Lager in Duszniki Zdrój, in dem
wir die emotionale Intelligenz
und die sozialen Fähigkeiten
der Teilnehmer stärken. Wir
arbeiten auch zum Wohle der
Senioren auf dem Lande.

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma”
ul. Pułaskiego 7B 68-200 Żary www.fundacjasigma.pl Tel. +48 606 301 185

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma”
została powołana w 2013 roku. Celem
naszej działalności jest wszechstronna
pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju
i ich rodzinom. Naszym celem jest
utworzenie na terenie Powiatu Żarskiego
Specjalistycznego
przedszkola oraz Centrum
d i a g n o s t y c z n o terapeutycznego. Przedmiot
działalności w pełni obrazuje
symbolika nazwy i logotypu
Fundacji.

Stiftung für Kinderhilfe „SI-gma" wurde 2013
gegründet. Unser Ziel ist es, Kindern mit
Entwicklungsbehinderungen und ihren
Familien umfassende Hilfe zu leisten. Unser
Ziel ist die Schaffung eines spezialisierten
Kindergartens und eines diagnostischen
und therapeutischen
Zentrums im Kreis Żary. Der
Zweck der Aktivität wird durch
die Symbolik des Namens und
des Logos der Stiftung
vollständig veranschaulicht.
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Fundacja „Przedsiębiorczość”
Mieszka I 13 68-200 Żary www.fundacja.zary.pl Tel. +48 (68) 479 16 00

Fundacja “Przedsiębiorczość” jest
organizacją pozarządową, założoną
w 1992 roku przez miasto Żary. Naszym
celem jest inspirowanie, wspieranie,
tworzenie w miejscowym środowisku
przedsięwzięć gospodarczych (małych
firm prywatnych), wyzwalanie,
wdrażanie inicjatyw
edukacyjnych, oświatowych,
gospodarczych, pobudzanie
przedsiębiorczości oraz
aktywne zwalczanie
bezrobocia.

Die Stiftung "Unternehmergeist" ist eine
Nichtregierungsorganisation, die 1992
von der Stadt Żary gegründet wurde.
Unser Ziel ist es, Unternehmen (kleine
Privatunternehmen) zu inspirieren, zu
unterstützen, im lokalen Umfeld zu
gründen, Bildungs-, Erziehungs- und
Geschäftsinitiativen auszulösen,
u m z u s e t z e n , d a s
Unternehmertum anzuregen
und die Arbeitslosigkeit aktiv zu
bekämpfen.

Fundacja Roślinnej Integracji
ul. Warszawska 87/15 66-400 Gorzów Wielkopolski www.facebook.com/fundacjaroslinnejintegracji
e-mail: fundacjaroslinnejintegracji@gmail.com Tel. +48 570 442 755

Fundacja Roślinnej Integracji powstała
w odpowiedzi na duże zainteresowanie
gorzowian kuchnią roślinną, zdrowym
odżywianiem oraz odpowiedzialnym,
ekologicznym i etycznym stylem życia.
Naszą misją jest wspieranie
w podejmowaniu świadomych decyzji
poprzez szeroko zakrojone działania
informacyjne oraz ułatwianie dostępu
do alternatywnych rozwiązań.
Nasze główne obszary zainteresowania to: dieta
roślinna jako zdrowy sposób odżywiania,
ekologiczne i etyczne rozwiązania
w c o d z i e n n y m ż y c i u
i działania na rzecz poprawy
dobrostanu zwierząt. Fundacja
Roślinnej Integracji wyrosła
z działalności Kuchni Społecznej
G o r z ó w, n i e f o r m a l n e j g r u p y
organizującej otwarte spotkania
połączone z degustacją roślinnych
potraw oraz wykładami na temat
świadomego życia. Doświadczenia
zebrane podczas tych spotkań
pokazały nam, jak ważne dla
społeczeństwa stały się tematy
zdrowia, ekologii i praw zwierząt.

Die Stiftung Pflanzenintegration wurde
als Antwort auf das große Interesse der
Bewohner von Gorzów an der
Pflanzenküche, gesunder Ernährung und
einem verantwortungsvollen,
ökologischen und ethischen Lebensstil
gegründet. Unsere Mission ist es, Sie bei
fundierten Entscheidungen durch
umfangreiche Informationsaktivitäten zu
unterstützen und den Zugang zu alternativen
Lösungen zu erleichtern. Unsere
Hauptinteressengebiete sind pflanzliche Ernährung
als gesunde Ernährung, ökologische
und ethische Lösungen im Alltag und
Maßnahmen zur Verbesserung der
Tiergerechtheit. Die Stiftung
Pflanzenintegration entstand aus den
Aktivitäten von Kuchnia Społeczna
Gorzów, einer informellen Gruppe, die
offene Treffen mit Verkostungen von
Pflanzengerichten und Vorträgen über
bewusstes Leben organisiert. Die bei
d i e s e n Tre f f e n g e s a m m e l t e n
Erfahrungen haben uns gezeigt, wie
wichtig die Themen Gesundheit,
Ökologie und Tierrechte für die
Gesellschaft geworden sind.
10

www.bb-pl-ngo.eu

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca, www.prow.zdow.pl Tel. +48 534 858 565

Nasza organizacja zajmuje się ochroną
czynną oraz popularyzacją problematyki
ochrony przyrody. Chcemy stworzyć
Wyspy Życia - czyli sprawnie
funkcjonujący systemem ochrony
przyrody (na ponad 200 kilometrach
Środkowego Nadodrza, Dolnej Odry
i Dolnej Warty). Chronimy głównie ptaki
wodne i błotne - przede wszystkim
rybitwy i ostrygojady. Naszym zadaniem jest
wspieranie tych pięknych, skrajnie zagrożonych
w y g i n i ę c i e m
s t w o r z e ń
w b ez p i e c z n y c h l ę g a c h .
Bronimy je przed inwazyjnymi
drapieżnikami (takimi jak
norki amerykańskie) oraz
niekorzystnymi zmianami
warunków hydrologicznych
i klimatycznych. Jednocześnie
promujemy piękno
i wyjątkowość nadodrzańskonadwarciańskiej przyrody.

Unsere Organisation befasst sich mit dem
aktiven Schutz und der Popularisierung
von Naturschutzfragen. Wir wollen die
‚Inseln des Lebens‘, das heißt ein gut
funktionierendes Naturschutzsystem (auf
über 200 Kilometern der Mittleren Oder,
Unteren Oder und Unteren Warthe),
schaffen. Wir schützen hauptsächlich
Wasser- und Sumpfvögel, hauptsächlich
aber Seeschwalben und Austernfischer. Unsere
Aufgabe ist es, diese schönen, extrem bedrohten
Geschöpfe in sicheren Brutgebieten zu unterstützen.
Wir verteidigen sie gegen
i n v a s i v e R a u b t i e re ( w i e
amerikanische Nerze) und
nachteilige Veränderungen
der hydrologischen und
klimatischen Bedingungen.
Gleichzeitig fördern wir die
Schönheit und Einzigartigkeit
der Natur am Fluss Oder und
Warthe.

Fundacja Spełnienie
ul. B. Prusa 7/3 67-300 Szprotawa (Sprottau) www.fundacja-spelnienie.pl www.facebook.com/FundacjaSpelnienie
Tel. +48 600 991 353

Fundacja wspiera osoby zagrożone
ubóstwem, patologią i wykluczeniem
społecznym. Działamy na rzecz rozwoju
lokalnego społeczeństwa poprzez
działania i szerzenie wolontariatu
w takich obszarach jak:
obszar socjalny: praca z dziećmi
i młodzieżą, seniorami, osobami
z n i e p e ł n o s p ra w n o ś c i ą ,
osobami wymagające
wsparcia i pomocy
psychologicznej, socjalnej
czy materialnej.
obszar kultury: mural, zajęcia
artystyczne, eventy
obszar edukacji: cykliczne
kolonie, eventy, szkolenia.

Die Stiftung unterstützt Menschen, die von
Armut, Krankheit und sozialer
Ausgrenzung bedroht sind. Wir arbeiten
für die Entwicklung der lokalen
Gesellschaft durch Aktivitäten und die
Verbreitung von Freiwilligenarbeit in
Bereichen wie
sozialer Bereich: Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen, Senioren,
Menschen mit Behinderungen,
Menschen, die Unterstützung
und psychologische, soziale
oder materielle Hilfe
benötigen.
K u l t u r b e r e i c h :
Wandmalereien, künstlerische
Aktivitäten, Events
Bildungsbereich: zyklische
Lager, Events, Schulungen.
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Fundacja Wspierania Rozwoju Pro Synergia
ul. Mała 1 66-400 Gorzów Wielkopolski E-Mail: prosynergia@interia.pl Tel. +48 694 321 393, +48 516 899 145
Tel. +48 600 991 353

Fundacja funkcjonuje od 2016 roku. Jej celem jest
m.in. wspieranie zrównoważonego rozwoju,
promocja ochrony środowiska i ochrony przyrody,
rozwój turystyki i krajoznawstwa, promocja
turystyczna regionu
i pogranicza polskoniemieckiego, tworzenie
infrastruktury turystycznorekreacyjnej oraz
promowanie i wdrażanie
nowatorskich rozwiązań
w informacji i promocji
turystycznej.

Die Stiftung ist seit 2016 tätig. Ihr Ziel ist u.a. die
Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung, die
Förderung des Umwelt- und Naturschutzes, die
Entwicklung von Tourismus und Landeskunde, die
Förderung der Region und
der polnisch-deutschen
Grenzregion, die Schaffung
v o n To u r i s m u s - u n d
E r h o l u n g s i n f ra s t r u k t u r
sowie die Förderung und
Umsetzung innovativer
Lösungen in der
touristischen Information
und Förderung.

Fundacja Wzajemnej Pomocy "Arka“
Krzywa 1 66-010 Krzywa www.fundacjawparka.pl Tel. +48 (68) 324 28 71, +48 517 920 376

Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka
jest organizacją pożytku
publicznego, której misja
nawiązuje do biblijnej ARKI, dając
schronienie tym co wybrali mylne
drogi. Strategia to; „Dawanie wędki i uczenia
łowienia samemu ryb”. Naszym celem jest pomoc
społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Tworzymy lokalną sieć wsparcia dla osób
z a g roż o n y c h w y k l u c z e n i e m s p o ł e c z n y m ,
zapewniamy schronienie, tworzymy bazy domów
dziecka i samotnych matek, młodzieżowych
schronisk, schronisk
samopomocowych wsparcia,
schronisk z usługami
opiekuńczymi, domy
pomocy i dziennego
pobytu dla seniorów,
niepełnosprawnych, domów
socjalnych, noclegowni
i jadłodajni.

Stiftung für gegenseitige Hilfe "Arka"
ist eine gemeinnützige Organisation,
deren Mission mit der biblischen
ARCHE zusammenhängt und
diejenigen schützt, die falsche Wege
gewählt haben. Die Strategie lautet: "Die Rute geben
und beibringen, selbst zu fischen". Unser Ziel ist es,
Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen.
Wir schaffen ein lokales Unterstützungsnetzwerk für
Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind,
bieten Unterkünfte, erstellen Datenbanken von
Waisenhäusern und alleinerziehenden Müttern,
Jugendunterkünften,
Selbsthilfeunterkünften,
U n t e r k ü n f t e n m i t
Pflegediensten, Pflegeheimen
und Tagesheimen für Senioren,
Behinderte, Sozialheime,
Nachtunterkünfte und
Speiselokale.
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Fundacja Żywa Przestrzeń Twórcza
Sarbinowo 41 66-520 Dobiegniew www.zywa.org Tel. +48 690 517 468

Fundacja jest wytworem ludzkiego umysłu i ma
służyć człowiekowi. Kim jest więc człowiek - ten
dawny i ten dzisiejszy - jeśli nie dziełem myśli,
przeszłości i tradycji. Myśl zapisuje swój program
w naszych mózgach, izoluje nas od rzeczywistości
i zmusza do ślepego działania.
Gdy budzi się wrażliwość i inteligencja łącząca nas
ze wszystkim co istnieje, to najważniejsza staje się
nie władza, lecz współpraca i symbioza z każdym
żywym organizmem. Otwiera się szansa
na zupełnie inne
s p o ł e c z e ń s t w o , k t ó re
może zakończyć wszelką
walkę, przerwać
nieustający proces
zniszczenia i odkryć
nieznaną do tej pory rolę,
jaką ma do odegrania
na naszej planecie.

Die Stiftung ist ein Produkt des menschlichen Geistes
und soll dem Menschen dienen. Wer ist also ein
Mensch - der ehemalige und der gegenwärtige - wenn
nicht ein Werk des Denkens, der Vergangenheit und
der Tradition? Das Denken schreibt uns sein
Programm ins Hirn, isoliert uns von der Realität und
zwingt uns, blind zu handeln.
Wenn die Sensibilität und Intelligenz geweckt wird, die
uns mit allem, was existiert, verbindet, ist das
Wichtigste nicht die Macht, sondern die
Zusammenarbeit und
Symbiose mit jedem
lebenden Organismus. Es
öffnet sich eine völlig andere
Gesellschaft, die jeden
Kampf beenden, den
unerbittlichen Prozess der
Zerstörung durchbrechen
und die bisher unbekannte
Rolle entdecken kann, die sie
auf unserem Planeten zu
spielen hat.

Gminne Stowarzyszenie Zespołów Śpiewaczych „Śpiewajmy Razem”
ul. Dolna 4a, Bieniów 68-200 Żary E-Mail: tk52@gazeta.pl Tel. +48 515 531 469

Gminne Stowarzyszenie Zespołów Śpiewaczych
„Śpiewajmy Razem” zostało zarejestrowane w 2013
roku. Obecnie skupia 12 zespołów śpiewaczych
Gminy Żary. Liczba członków wynosi około 120
osób. Nasze działania
m a j ą n a c e l u :
upowszechnianie
i popularyzację osiągnięć
a r t y s t y c z n y c h ,
k u l t u r a l n y c h
i kultywowanie polskich
tradycji.

Städtischer Verein von Gesangskapellen „Singen wir
zusammen" wurde 2013 registriert. Derzeit bringt es
12 Gesangsgruppen der Gemeinde Żary zusammen.
Die Mitgliederzahl beträgt ca. 120 Personen. Unsere
Aktivitäten zielen auf
Verbreitung künstlerischer
und kultureller
Errungenschaften sowie
Pflege polnischer
Traditionen ab.
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Klub Karate "Kontra"
ul. Słowackiego 4J 68-200 Żary www.karatekontra.pl www.facebook.com/klubkaratekontra Tel. +48 604 620 765

Klub Karate "Kontra" w Żarach jest
Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej.
W naszym Klubie trenują głównie
dzieci, już od 5 roku życia, młodzież,
oraz dorośli. Posiadamy własną
profesjonalną salę - Dojo w Żarach
na ulicy Słowackiego 4 J, II piętro.
Stale prowadzimy zajęcia dla około 130 osób
w Klubie i dla 500 dzieci z żarskich przedszkoli
(bezpośrednio w ich obiektach).
Zajmujemy się treningiem i promocją oryginalnego
japońskiego karate w ramach organizacji Japan
Karate Association. Największe sukcesy klubu
to medale naszych podopiecznych na turniejach
ogólnopolskich i międzynarodowych w tym
Mistrzostwach Europy i Świata. Poza aspektem
sportowym realizujemy promocję zdrowego stylu
życia, wsparcie rodzin, przekazywanie pozytywnych
wzorców zachowań, zapobieganie zagrożeniom
wynikającym z zażywania substancji
niebezpiecznych, nawiązujemy i realizujemy
współpracę międzynarodową i integrację
europejską. Swoje cele i zadania realizujemy we
współpracy i wsparciu innych stowarzyszeń,
organizacji i jednostek samorządu terytorialnego
każdego szczebla oraz rządowych.

Der Karateclub "Kontra" in Żary ist ein
Verein für Körperkultur. In unserem
Club trainieren hauptsächlich Kinder
bereits ab dem 5. Lebensjahr,
Jugendliche und Erwachsene. Wir
haben unseren eigenen
professionellen Raum, ein Dojo, in
Żary in der Słowackiego-Straße 4J, zweiter Stock. Wir
führen ständig Unterricht für etwa 130 Personen im
Club und für 500 Kinder aus den Sorauer Kindergärten
direkt in ihren Einrichtungen durch.
Wir beteiligen uns an der Ausbildung und Förderung
des ursprünglichen japanischen Karate innerhalb der
Japan Karate Association. Die größten Erfolge des
Klubs sind Medaillen unserer Schützlinge bei
nationalen und internationalen Turnieren,
einschließlich der Europa- und Weltmeisterschaften.
Neben dem sportlichen Aspekt fördern wir eine
gesunde Lebensweise, unterstützen Familien,
vermitteln positive Verhaltensmuster, beugen Risiken
durch die Verwendung gefährlicher Stoffe vor,
e t a b l i e re n u n d re a l i s i e re n i n t e r n a t i o n a l e
Zusammenarbeit und europäische Integration. Wir
verwirklichen unsere Ziele und Aufgaben in
Zusammenarbeit und Unterstützung anderer
Verbände, Organisationen und lokaler
Regierungseinheiten jeder Ebene sowie zentraler
Regierungseinheiten.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniku
ul. Podgrzybkowa 3, Glinik 66-446 Deszczno E-Mail: kgwglinik@gmail.com Tel. +48 881 764 119

Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniku jest młodą
organizacją, gdyż swoją działalność rozpoczęliśmy
w czerwcu 2019 roku. Organizacja powstała
z potrzeby działania na rzecz naszej małej
społeczności lokalnej, która jest bardzo podzielona.
Obok siebie żyją mieszkańcy, którzy
tu się urodzili i wychowali oraz
grupa mieszkańców, zwłaszcza
młodych rodzin z dziećmi którzy
z wsią związali swoją przyszłość.

Kreis der Ländlichen Hausfrauen in Glinik ist eine
junge Organisation, denn wir haben unsere Tätigkeit
im Juni 2019 aufgenommen.
Die Organisation
entstand aus der Notwendigkeit heraus, zum Wohle
unserer kleinen lokalen Gemeinschaft zu handeln, die
sehr gespalten ist. Nebeneinander
leben Einwohner, die hier geboren
und aufgewachsen sind, und eine
Gruppe von Bewohnern, vor allem
junge Familien mit Kindern, die ihre
Zukunft mit dem Dorf verbunden
haben.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BRAMA LUBUSKA”
Wałowa 1 66-200 Świebodzin www.lgddzn.pl/ Tel. +48 (68) 475 46 23, +48 501 244 828

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania - Brama Lubuska
zostało powołane w dniu
14 września 2007 r. zawiązując
partnerstwo sektorów:
społecznego, gospodarczego
i publicznego. Swoim obszarem obejmuje 15 gmin
z trzech powiatów woj. lubuskiego.

Verein Lokale Aktionsgruppe
„ L E B U S E R TO R " w u rd e a m
14. September 2007 durch die
Gründung einer Partnerschaft des
sozialen, wirtschaftlichen und
öffentlichen Sektors gegründet.
Sein Gebiet umfasst 15 Gemeinden aus drei Kreisen
der Lebuser Woiwodschaft.

Nasze cele to:
1.Wszechstronne działanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
2.Aktywizowanie ludności wiejskiej i małych miast.
3.Realizacja działań w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju.
4.Promocja środowiska naturalnego, krajobrazu
i zasobów historycznokulturalnych, rozwój
turystyki i jej szeroka
popularyzacja.

Unsere Ziele sind:
1.Umfassende Aktion für nachhaltige ländliche
Entwicklung.
2.Aktivierung der Landbevölkerung und der
Kleinstädte.
3.Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der
Lokalen Entwicklungsstrategie.
4.Förderung der natürlichen
Umwelt, der Landschaft und
der historischen und
k u l t u re l l e n R e s s o u rc e n ,
Entwicklung des Tourismus
und seine breite
Popularisierung.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie
ul. Żeromskiego 25 68-120 Iłowa www.bory.org.pl www.facebook.com/borydolnoslaskie
Tel. +48 607 186 937

S t ow a r z y s z e n i e L o k a l n a G r u p a
Działania Bory Dolnośląskie powstało
w c e l u s t y m u l ow a n i a ro z w o j u
lokalnego kierowanego przez
społeczność.

Verein Lokale Aktionsgruppe
Niederschlesische Heide wurde
gegründet, um die von der Gemeinschaft
geleitete lokale Entwicklung zu
stimulieren.

Głównym celem organizacji jest
finansowe wsparcie inicjatyw
podejmowanych zarówno przez mieszkańców,
organizacje pozarządowe, lokalne podmioty
gospodarcze jak i władze samorządowe.
Podstawowym dokumentem
określającym kierunek
rozwoju regionu jest Lokalna
Strategia Rozwoju, natomiast
głównym źródłem
finansowania działalności
Stowarzyszenia jest
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich - Europa
inwestująca w obszary
wiejskie. W Polsce wdrażany
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020.

Das Hauptziel der Organisation ist die
finanzielle Unterstützung von Initiativen,
d i e
v o n
d e n
E i n w o h n e r n ,
Nichtregierungsorganisationen, lokalen
Wirtschaftssubjekten und lokalen Behörden
unternommen werden. Das
grundlegende Dokument, das
die Richtung der Entwicklung
der Region definiert, ist die
lokale Entwicklungsstrategie,
w ä h r e n d
d i e
Hauptfinanzierungsquelle für
die Aktivitäten der Vereinigung
ist der Europäische
Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen
Raums Investment - Europa,
das in ländliche Gebiete
investiert. In Polen wird es im
Rahmen des Programms zur
Entwicklung der Ländlichen
Gebiete 2014-2020 umgesetzt.
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Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, http://lubuskiespsz.pl, Tel. +48 696 412 057

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy
Szkole w Gorzowie Wielkopolskim
powstało w 1989 roku z inicjatywy
społecznych działaczy Narodowego
Czynu Pomocy Szkole. Podstawową
formą działalności jest różnorodna
pomoc finansowa dla szkół i innych placówek
oświatowych oraz realizacja
programu stypendialnego
dla uczniów szczególnie
uzdolnionych z rodzin
n i e z a m o ż n y c h .
Stowarzyszenie posiada
status organizacji pożytku
publicznego i jest wyróżnione
„Lubuskim Laurem Oświaty”.

Lebuser Verein für die Hilfe der Schule in
Gorzów Wielkopolski wurde 1989 auf
Initiative von Sozialaktivisten des
Nationalen Schulhilfegesetzes
gegründet. Die Grundform der Tätigkeit
ist eine Vielzahl von Finanzhilfen für
Schulen und andere Bildungseinrichtungen sowie die
Durchführung eines
Stipendienprogramms für
besonders begabte Schüler aus
armen Familien. Der Verein hat
d e n S t a t u s e i n e r
gemeinnützigen Organisation
und wird mit dem "Lebuser
Lorbeer der Bildung"
ausgezeichnet.

Lubuskie Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych
Gręzawa 21 68-219 Tuplice www.wakacje.agro.pl/ziemialubuska Tel. +48 501 774 502

Lubuskie Stowarzyszenie
Gospodarstw Agroturystycznych
funkcjonuje od 2006 roku, zrzesza
kilkudziesięciu członków. Działalność
stowarzyszenia to przede wszystkim
promocja naszego regionu
i województwa lubuskiego oraz
wypoczynku tutaj. Zajmujemy się
również pomocą i szkoleniem właścicieli
gospodarstw agroturystycznych w naszym
regionie, bierzemy udział
w pracach merytorycznych
o r a z p r o j e k t a c h ,
prowadzonych przez Polską
Federację Turystyki Wiejskiej
"Gospodarstwa Gościnne"
oraz Europejską Federację
Turystyki Wiejskiej Euro Gites.

Lebuser Verein der Agrotouristischen
Bauernhöfe ist seit 2006 tätig und hat
mehrere Dutzend Mitglieder. Die Tätigkeit
des Vereins besteht in erster Linie darin,
für unsere Region und die Woiwodschaft
Lebuser Land zu werben und sich hier zu
erholen. Wir unterstützen und schulen
auch die Besitzer von agritouristischen
Bauernhöfen in unserer Region, wir nehmen an der
inhaltlichen Arbeit und an Projekten teil, die von der
Polnischen Föderation des
L ä n d l i c h e n To u r i s m u s
"Gastfreundliche Bauernhöfe"
und der Europäischen
Föderation des Ländlichen
To u r i s m u s E u ro G i t e s
durchgeführt werden.
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Łagowski Dom Artysty
ul. Lipowa 1, 66-220 Łagów www.plener-lagow.pl www.facebook.com/domartysty Tel. +48 514 946 614

W małych miejscowościach trudno o żywy
kontakt z tak zwaną kulturą wysoką,
zwłaszcza gdy nie ma tam nawet domu
kultury. Nie jest to jednak regułą,
ponieważ są aktywni mieszkańcy, którzy
dzięki swej pasji i pomysłowości potrafią
ożywić kulturalnie swoje miasteczko lub
wieś. Takimi ludźmi są członkowie Fundacji
Łagowski Dom Artysty, którzy wykorzystując walory
krajobrazowe Łagowa, zaczęli organizować
w swojej miejscowości, zwanej „Parłą Ziemi
Lubuskiej”, spotkania
t w ó r c ó w z k r a j u
i zagranicy oraz zajęcia
artystyczne i rękodzielnicze
dla mieszkańców różnego
wieku, plenery i wystawy
m a l a r s k i e o r a z
rękodzielnicze, zamieniając
Łagów w lokalne centrum
kulturalne.

In Kleinstädten ist es schwierig, einen
lebendigen Kontakt zur so genannten
Hochkultur zu haben, vor allem, wenn es
dort nicht einmal ein Gemeindezentrum gibt.
Dies ist jedoch nicht die Regel, denn es gibt
aktive Bewohner, die dank ihrer Leidenschaft
und ihres Einfallsreichtums ihre Stadt oder
ihr Dorf in das kulturelle Leben einbringen können.
Diese Personen sind Mitglieder der Stiftung Łagowski
Dom Artysty, die unter Nutzung der landschaftlichen
Werte von Łagów begannen, in ihrer Stadt, die "Perle
des Lebuser Landes" genannt
wird, Treffen von Künstlern aus
Polen und dem Ausland sowie
künstlerische und
handwerkliche Aktivitäten für
Bewohner unterschiedlichen
Alters, Open-Air-Workshops
und Ausstellungen von
Gemälden und Kunsthandwerk
zu organisieren, wodurch
Łagów zu einem lokalen
Kulturzentrum wurde.

Polsko – Rosyjska Fundacja "WSPÓLNA SPRAWA“
Przemysław 41 66-435 Krzeszyce www.sprawa.net.pl Tel. +48 603 662 310

Najważniejszym celem Polsko Rosyjskiej Fundacji
WSPÓLNA SPRAWA jest integracja młodych ludzi
z różnych krajów Europy poprzez udział
w Międzynarodowym Konkursie Literackim:
„PRZYGODA PRZYCHODZI SAMA – ŚWIAT BEZ
WOJNY, NAZIZMU I PRZEMOCY” oraz imprezach
towarzyszących podczas tygodniowego spotkania
laureatów. Szczególnie
ważnym celem Fundacji jest
zacieśnienie współpracy
kulturalnej pomiędzy
narodami słowiańskimi
i szeroka jej prezentacja na
forum międzynarodowym.

Das wichtigste Ziel der polnisch-russischen Stiftung
GEMEINSAME ANGELEGENHEIT ist die Integration
junger Menschen aus verschiedenen europäischen
Ländern durch die Teilnahme am Internationalen
Literaturwettbewerb: "DAS ABENTEUER KOMMT
ALLEIN - EINE WELT OHNE KRIEG, NAZISMUS UND
GEWALT" sowie Begleitveranstaltungen während des
wöchentlichen Treffens der
G e w i n n e r .
Ein besonders wichtiges Ziel
der Stiftung ist es, die
kulturelle Zusammenarbeit
zwischen den slawischen
Völkern zu stärken und sie auf
dem internationalen Forum
umfassend zu präsentieren.
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Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
ul. Kupiecka 17, 65-426 Zielona Góra www.omzgora.pttk.pl Tel. +48 696 591 827

Oddział Zielonogórski
PTTK od ponad 60 lat
służy turystyce.
Podstawowe cele
stowarzyszenia
to promocja turystyki
a k t y w n e j
i krajoznawstwa wśród wszystkich grup
społecznych, zarówno dla członków jak i osób
niezrzeszonych. To ogólnodostępne formy czynnej
turystyki pieszej, rowerowej, narciarskiej,
na orientację, ale i nauka dostrzegania walorów
turystyczno-krajoznawczych miejsc własnego
zamieszkania, tzw. regionalizmu i krajoznawstwa.
To kształcenie kadry znakarskiej (szlaków
turystycznych), przewodnickiej i pilotów wycieczek
turystycznych, oraz przodowników poszczególnych
dyscyplin turystycznych.
PTTK Oddział Zielonogórski, to również organizacja
wycieczek autokarowych do miejsc atrakcyjnych
turystycznie w Polsce i zagranicą, wyjazdy
na koncerty do opery, na wystawy i festiwale.

Die Niederlassung
Grünberg des Polnischen
Verbands der Touristen
und Liebhaber des
Landes ist seit über 60
Jahren im Dienste des
Tourismus tätig. Die
grundlegenden Ziele des Vereins sind die Förderung
des Aktivtourismus und der Landeskunde bei allen
gesellschaftlichen Gruppen, sowohl für Mitglieder als
auch für unabhängige Personen. Dabei handelt es sich
um allgemein zugängliche Formen des aktiven
Wander-, Rad-, Ski- und Orientierungstourismus, aber
auch um das Kennenlernen der touristischen und
Besichtigungswerte von Wohnorten, den so genannten
Regionalismus und die Landeskunde.
Es handelt sich um eine Ausbildung von
Beschilderungspersonal (Wanderwege), Führern und
Reiseleitern und Leitern bestimmter touristischer
Disziplinen.
Die Niederlassung Grünberg des Polnischen Verbands
der Touristen und Liebhaber des Landes organisiert
auch Busreisen zu touristisch attraktiven Orten in
Polen und im Ausland, Reisen zu Opernkonzerten,
Ausstellungen und Festivals.
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Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
Powiatu Żarskiego
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary www.zary.pttk.pl Facebook/PTTK Żary
Tel. +48 602 777 969

Oddział PTTK Powiatu Żarskiego pod
przewodnictwem prezes Elżbiety ŁobaczBącal to prężnie działająca organizacja,
zrzeszająca wielu sympatyków turystyki
i oferująca mieszkańcom powiatu moc
atrakcji z zakresu krajoznawstwa.
Największą grupą, do której skierowane
są działania turystyczne, to dzieci
i młodzież.

Die Niederlassung der Polnischen
Touristen- und Landeskundegesellschaft
vom Landkreis Żary unter dem Vorsitz der
Präsidentin Elżbieta Łobacz-Bącal ist eine
florierende Organisation, die viele
Tourismusbegeisterte zusammenbringt
und den Bewohnern des Kreises viele
Attraktionen im Bereich der Landeskunde
bietet. Die größte Zielgruppe der touristischen
Aktivitäten sind Kinder und Jugendliche.

To dla nich co roku organizowane są obozy
wędrowne, Wakacyjne Środy, narty biegowe
w Jakuszycach. Dla całych rodzin oferujemy nocne
marsze po lesie, rajdy rowerowe, jednodniowe
i weekendowe wyjazdy w góry, questy i TRInO
po mieście. Organizujemy i zachęcamy do udziału
w OMKK „Poznajemy Ojcowiznę” i OMTTK. Dbamy
o formę seniorów, zachęcając do ruchu
w spacerach i wycieczkach po najbliższej okolicy.
Współpracujemy z żarskimi organizacjami,
zachęcając do udziału w licznych imprezach, jak
Sejmik Krajoznawczy, Z książką w plecaku, Tydzień
Turystyki itd. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe
wyzwania i chętnie wspieramy ciekawe inicjatywy.

F ü r s i e w e rd e n j e d e s J a h r Wa n d e r l a g e r ,
Ferienmittwoche, Skilanglauf in Jakuszyce organisiert.
Für ganze Familien bieten wir Nachtwanderungen im
Wald, Fahrradrallyes, Tages- und Wochenendausflüge
in die Berge, Quests und TRInO rund um die Stadt an.
Wir organisieren und ermutigen zur Teilnahme am
Nationalen Polnischen Jugendwettbewerb in
Landeskunde "Wir lernen väterliches Erbe kennen"
und Nationalen Polnischen Jugendwettbewerb in
Landeskunde. Wir kümmern uns um die Form der
Senioren, indem wir sie ermutigen, sich bei
Spaziergängen und Ausflügen in der näheren
Umgebung zu bewegen. Wir arbeiten mit den Sorauer
Organisationen zusammen und ermutigen sie zur
Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen, wie z.B.
der Sejmik Krajoznawczy (Besichtigungsrat), Mit einem
Buch im Rucksack, Tourismuswoche usw. Wir sind
immer offen für neue Herausforderungen und bereit,
interessante Initiativen zu unterstützen.
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Rybacka Lokalna Grupa Działania "POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE“
ul. Mickiewicza 7 66-520 Dobiegniew www.pojezierzedobiegniewskie.org Tel. +48 505 206 991

Działania nasze polegają
w znacznej mierze na wspieraniu
rybaków, firm, osób prywatnych
i samorządów w realizacji zadań
mających na celu rozwijanie
działalności gospodarczej rybackiej
i poza rybackiej, tworzenie nowych
firm, rozwój turystyki, zrównoważone
gospodarowanie zasobami rybactwa i obszaru
akwakultury oraz aktywizacji lokalnej społeczności.
Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się
w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju.
Rezultaty wsparcia finansowego
z Europejskiego Funduszy Rybackiego widoczne są
w postaci powstałych,
wyremontowanych oraz
doposażonych obiektów
turystycznych i kulturalnych
a także doposażonych firm
w każdej z gmin należących do
R LG D „ P o j e z i e r z e
Dobiegniewskie".

Unsere Aktivitäten beruhen
hauptsächlich auf der Unterstützung
von Fischern, Unternehmen,
Privatpersonen und lokalen
Regierungen bei der Umsetzung von
Aufgaben, die auf die Entwicklung
von wirtschaftlichen Aktivitäten im
Bereich Fischerei und Nichtfischerei,
die Gründung neuer Unternehmen, die Entwicklung
des Tourismus, die nachhaltige Bewirtschaftung der
Fischerei- und Aquakulturressourcen und die
Aktivierung der lokalen Gemeinschaft abzielen. Die
Umsetzung der Ziele des Vereins basiert auf der
lokalen Strategie zur Entwicklung von
Fischereigebieten. Die Ergebnisse
der finanziellen Unterstützung
aus dem Europäischen
Fischereifonds sind in Form von
neu errichteten, renovierten und
nachgerüsteten touristischen
und kulturellen Einrichtungen
sowie nachgerüsteten
Unternehmen in jeder Gemeinde
der Lokalen Fisch-Aktionsgruppe
„Seenplatte in Dobiegniewo“
sichtbar.

Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich
Al. Wolności 48, pok. 38, Urząd Miejski (Stadtverwaltung) 66-500 Strzelce Krajeńskie E-Mail:
lewandowski.janusz@op.pl Tel. +48 602 737 301

Stowarzyszenie Kresowiaków PołudniowoWschodnich integruje obywateli i środowiska
z których się wywodzą,
a które w okresie II Wojny
Światowej doznały represji
i krzywd ze strony
okupantów, w tym
pozbawionych praw
m a j ą t k o w y c h
i przymusowego
przesiedlenia na ziemie
zachodnie - obecnie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Verein der Bewohner von ehemals polnischen
Süd-Ost-Gebiete integriert die Bürger und
Gemeinschaften, aus denen
sie stammen, die während
des Zweiten Weltkriegs
Repressionen und
Ungerechtigkeiten durch die
Besatzer erlitten haben,
darunter auch diejenigen,
die ihrer Eigentumsrechte
beraubt und in die
westlichen Länder, die
heutige Republik Polen,
umgesiedelt wurden.
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Stowarzyszenie „ŁAZ-ZIELONY LAS”
Łaz 90b, 68-205 Żary Facebook/ Stowarzyszenie Łaz Zielony Las Tel. +48 889 181 287

Podstawowym celem naszego funkcjonowania jest
organizowanie i prowadzenie działań sprzyjających
rozwojowi społeczności lokalnej. Zadania
realizujemy z myślą o mieszkańcach naszej wsi,
jednak w naszych działaniach uczestniczą
mieszkańcy innych miejscowości Gminy Żary,
jak również mieszkańcy Żar, głównie byli
mieszkańcy naszej miejscowości.
Podstawowe obszary naszego zainteresowania to:
1.organizowanie i prowadzenie działalności
sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób
z terenu objętego działalnością Stowarzyszenia,
2.organizowanie pomocy dla osób wykluczonych
w tym niepełnosprawnych,
3.inicjowanie, podejmowanie i realizacja działań
zmierzających do aktywizacji i integracji całego
środowiska z preferencją zajęć i przedsięwzięć
wspólnych dla dzieci i osób dorosłych,
4.prowadzenie działalności w zakresie kultury
i sztuki, że szczególnym uwzględnieniem
działalności artystycznej i promocji twórczości,
5.propagowanie ochrony środowiska.

Das grundlegende Ziel unserer Arbeit besteht darin,
Aktivitäten zu organisieren und durchzuführen, die der
Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft förderlich
sind. Wir führen unsere Aufgaben mit Blick auf die
Bewohner unseres Dorfes durch, aber auch die
Bewohner anderer Städte der Gemeinde Żary sowie
die Bewohner von Żary, hauptsächlich ehemalige
Bewohner unseres Dorfes, nehmen an unseren
Aktivitäten teil.
Die wichtigsten Bereiche unseres Interesses sind:
1.Organisation und Durchführung von Sport-,
Erholungs- und touristischen Aktivitäten für Personen
aus dem Vereinsgebiet,
2.Organisation der Hilfe für ausgegrenzte Personen,
einschließlich Behinderte,
3.Initiierung, Durchführung und Umsetzung von
Aktivitäten, die darauf abzielen, die gesamte
Umgebung zu aktivieren und zu integrieren, mit einer
Vo r l i e b e f ü r g e m e i n s a m e A k t i v i t ä t e n u n d
Unternehmungen von Kindern und Erwachsenen,
4.Durchführung von Aktivitäten auf dem Gebiet der
Kultur und Kunst, wobei der künstlerischen Tätigkeit
und der Förderung der Kreativität besondere
Aufmerksamkeit gewidmet wird,
5.Förderung des Umweltschutzes.
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Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa
ul. Parkowa 7, Bogaczów 66-010 Nowogród Bobrzański, Facebook/ Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa
Tel. +48 691 483 691

Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa powstało
w kwietniu 2019 roku a jego członkowie to aktywni
mieszkańcy sołectwa, którzy postanowili stworzyć
sobie i innym przestrzeń do szerszych działań
integracyjnych i rozwojowych. Pierwsza odsłona
stowarzyszeniowej aktywności odbyła się
na wiejskim festynie w lipcu 2019 roku, gdzie
zaprezentowaliśmy Kuchnię Roślinną z całym
jej bogactwem walorów zdrowotnych i smakowych.

Der Verein der Liebhaber von Bogaczów wurde im April
2019 gegründet. Seine Mitglieder sind aktive
Bewohner des Dorfes, die beschlossen haben, für sich
und andere Raum für umfassendere Integrations- und
Entwicklungsaktivitäten zu schaffen. Der erste Teil der
Tätigkeit des Vereins fand im Juli 2019 bei einem
Dorffest statt, bei dem wir die Pflanzenküche mit all
ihrem Reichtum an Gesundheit und Geschmack
vorstellten.

Na stole degustacyjnym zagościły pasztety, pasty,
pieczenie, kiszonki i słodkie wypieki. Odwiedzający
stoisko mogli dowiedzieć się jak powstawały
roślinne pyszności, a przy okazji wesprzeć ideę
warsztatów Kuchni Roślinnej, wrzucając
do koszyczka przysłowiowy grosz. Kolejna odsłona
roślinnej kuchni miała miejsce w sierpniu 2019 roku
na dożynkach gminnych w sąsiedniej wsi Wysoka.
Stoisko cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem.
Wiele osób zgłosiło chęć uczestniczenia
w warsztatach, co nas cieszy i dodaje skrzydeł
do działania.

Der Verkostungstisch war mit Pasteten, Pasten,
Backwaren, Silage und süßen Backwaren gefüllt. Die
Standbesucher konnten lernen, wie
Gemüsespezialitäten hergestellt wurden, und
gleichzeitig die Idee von Plant Kitchen-Workshops
unterstützen, indem sie den sprichwörtlichen
Groschen in den Korb warfen. Die nächste Ausgabe der
pflanzlichen Küche fand im August 2019 anlässlich des
Gemeinde-Erntedankfestes im Nachbardorf Wysoka
statt. Der Stand stieß auf großes Interesse. Viele
Menschen haben ihre Bereitschaft zum Ausdruck
gebracht, an den Workshops teilzunehmen, was uns
glücklich macht und uns Flügel zum Handeln gibt.
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Stowarzyszenie Miłośników Kolei Ok. 1
Dzietrzychowice 60A 68-100 Dzietrzychowice www.facebook.com/smkok1zaganzary
Tel. +48 607 055 227, +48 691 483 691

Stowarzyszanie Miłośników Kolei
powstało w 2014 roku i skupia osoby
zainteresowane dziejami transportu
szynowego, modelarzy kolejowych,
a także ludzi działających na rzecz
promocji transportu kolejowego
w regionie. W jego szeregach są przede
wszystkim mieszkańcy powiatu żagańskiego
i żarskiego. Prezesem jest Sławomir Świniuch –
fascynat kolei od najmłodszych lat i czynny
zawodowo maszynista Lotos Kolej.

Der Verein der Eisenbahnliebhaber
wurde 2014 gegründet und vereint an
der Geschichte des Schienenverkehrs
interessierte Personen,
Eisenbahnmodelbauer sowie Personen,
die sich für die Förderung des
Schienenverkehrs in der Region
einsetzen. Zu seinen Reihen gehören hauptsächlich
Einwohner des Kreises Żagań und Żary. Sein Präsident
ist Sławomir Świniuch, ein Eisenbahn-Enthusiast von
klein auf und ein aktiver Lokführer von Lotos Kolej.

Stowarzyszenie organizuje akcje promocyjne
związane z koleją przeznaczone dla najmłodszych
jak np. 95. i 100. urodziny „Okajedynki”, czy wspólne
czytanie Lokomotywy J. Tuwima. Członkowie
stowarzyszenia organizują też wycieczki
po obiektach kolejowych i prelekcje na temat
dziejów kolei.

Der Verein organisiert bahnbezogene Werbeaktionen
für die Jüngsten, wie z.B. den 95. und 100. Geburtstag
von "Okajedynka" oder eine gemeinsame Lesung von
"Lokomotive“ von J. Tuwim. Die Mitglieder des Vereins
organisieren auch Ausflüge zu Eisenbahnanlagen und
Vorträge über die Geschichte der Eisenbahn.

Działacze SMK Ok1 angażują się także w działania
zmierzające do rozwoju kolei w regionie,
organizując spotkania z władzami, jak również
nadzorując poczynania decydentów.

Die Aktivisten vom Verein der Eisenbahnliebhaber Ok1
beteiligen sich auch an Aktivitäten, die auf die
Entwicklung der Eisenbahnen in der Region abzielen,
organisieren Treffen mit den Behörden und
überwachen die Aktionen der Entscheidungsträger.
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Stowarzyszenie „Mirostowice Dolne
Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2012”
ul. Kolejowa 37c/2, Mirostowice Dolne, 68-200 Żary Facebook/Stowarzyszenie Mirostowice Dolne Najpiękniejsza
Wieś Lubuska 2012, Tel. +48 692 348 971

Stowarzyszenie „Mirostowice Dolne Najpiękniejsza
Wieś Lubuska 2012” w większości swoje działania
adresuje do seniorów poprzez szeroką paletę
propozycji takich jak cykliczne wycieczki piesze
„Witamy miesiąc maj”, wycieczki turystyczne,
organizację imprez patriotycznych.
Podtrzymujemy też tradycje
regionu i miejscowości takie
j a k : t ra d y c j e g ó r n i c z e ,
ceramiczne, łużyckie w tym
kulinarne.
Naszymi najważniejszymi
imprezami kulturalnymi są :
„Pozytywnie Zakręceni”,
gdzie pokazujemy
mieszkańców, którzy mają
swoje pasje, hobby (odbyło
się już 7 spotkań) oraz Turniej
szachowy z okazji Dnia
Niepodległości (od 2012
roku).

Der Verein „Mirostowice Dolne, das Schönste Lebuser
Dorf 2012“ wendet sich vor allem an Senioren durch
eine breite Palette von Vorschlägen wie z.B. zyklische
Wanderungen "Willkommen Monat Mai", touristische
A u s f l ü g e , O rg a n i s a t i o n v o n p a t r i o t i s c h e n
Veranstaltungen. Wir pflegen auch die Traditionen der
Region und der Ortschaften
wie Traditionen im Bergbau, in
der Keramik, in der Lausitz
inclusive kulinarischer
Traditionen. Unsere
wichtigsten kulturellen
Veranstaltungen sind: "Positiv
verdreht", wo wir Bewohner
zeigen, die ihre Leidenschaften,
Hobbys haben (7 Treffen haben
bereits stattgefunden) und das
Schachturnier anlässlich des
Unabhängigkeitstages (seit
2012).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”
ul. Złotej Jesieni 1, 67-115 Bytom Odrzański, www.przystanbo.pl, Tel. +48 534 202 549

Der Verein führt eine breite Palette von Aktivitäten
durch, die sich auf seine Satzung stützen. Dazu gehört
der Betrieb einer Modellierungssektion, Klub
Modelarski Bytom Odrzański (Modeling Club Bytom
Odrzański) (seit 2007), mit einer Spezialisierung auf
Bootsbau-Sportmodellierung. Wir bauen auch die
kleinsten ferngesteuerten
Segelmodelle der FOOTYKlassen. Im Jahr 2018 wurde
das Projekt mit dem Titel „Hej,
ho, żagle staw! (Hey, ho - setze
Segel! - Workshops zur
integrativen Modellierung“
umgesetzt. Wir nehmen auch
an vielen anderen Sport- und
Erholungsveranstaltungen in
Polen teil.

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność,
która wynika z jego statutu. Należy do nich m.in.
prowadzenie sekcji modelarskiej - Klub Modelarski
Bytom Odrzański (od 2007 roku), ze specjalnością
szkutniczego modelarstwa sportowego. Budujemy
też najmniejsze modele żaglowe zdalnie sterowane
klasy FOOTY. W 2018 roku
zrealizowany został projekt
pn. „Hej, ho, żagle staw! –
i n t e g ra c y j n e w a r s z t a t y
modelarskie”. Bierzemy też
udział w wielu innych
i m p re z a c h s p o r t ow y c h
i rekreacyjnych w Polsce.
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Pozostała działalność stowarzyszenia to przede
wszystkim: spotkania noworoczne dla członków
stowarzyszenia, współpraca z mediami, udział
w biegu na przekór w Nowej Soli, udział w Festiwalu
Piosenki Osób Niepełnosprawnych
w Gaworzycach, kiermaszach, dożynkach,
zajęciach jazdy konnej, festynach itp.

Weitere Aktivitäten des Vereins sind vor allem
Neujahrstreffen für die Mitglieder des Vereins,
Zusammenarbeit mit den Medien, Teilnahme am Lauf
zum Trotz in Nowa Sól (Neusalz), Teilnahme am
Gesangsfestival der Behinderten in Gaworzyce,
Messen, Erntefest, Reitkurse, Festivals usw.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Jasienia „JASIENIAKI”
ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień www.facebook.com/stowarzyszenieJasieniaki Tel. +48 883 095 136

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Jasienia JASIENIAKI zajmuje się
wspieraniem aktywności lokalnej.
Robimy to, gdyż zależy nam, żeby Jasień
się zmieniał. Nasz cel realizujemy
poprzez działania związane z przyrodą
i historią gminy oraz edukacją, kulturą
i sportem. Funkcjonujemy od 2012 roku.

Der Verein für die Entwicklung von Jasień
„JASIENIAKI“ ist mit der Unterstützung
lokaler Aktivitäten beschäftigt. Wir tun es,
weil uns die Veränderung von Jasień am
Herzen liegt. Wir verwirklichen unser Ziel
durch Aktivitäten, die sich auf die Natur
und Geschichte der Gemeinde sowie auf
Bildung, Kultur und Sport beziehen. Wir
sind seit 2012 tätig.

W tym czasie zorganizowaliśmy blisko 190 działań
dla około 73 tysięcy odbiorców. Na ich organizację
przeznaczyliśmy ponad 114 tysięcy złotych, które
pozyskaliśmy ze składek, darowizn, zbiórek
publicznych, 1% podatku, grantów, od sponsorów.
Zebraliśmy też więcej niż 10 tysięcy złotych dla osób
potrzebujących w naszej gminie.
Współpracowaliśmy z ponad 250 osobami,
organizacjami, instytucjami i firmami.

In dieser Zeit haben wir über 190 Aktivitäten für etwa
73 Tausend Empfänger organisiert. Für ihre
Organisation haben wir mehr als 114 Tausend Zloty
bereitgestellt, die wir aus Beiträgen, Spenden,
öffentlichen Sammlungen, 1% der Steuern,
Zuschüssen und von Sponsoren erhielten. Wir
sammelten auch über 10 Tausend Zloty für Menschen
in Not in unserer Gemeinde. Wir haben mit fast 250
Personen, Organisationen, Institutionen und
Unternehmen zusammengearbeitet.
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Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów
Drzeniów 22, 68-300 Tuplice Facebook/ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów
Tel. +48 605 200 331

Realizujemy działania na rzecz upowszechnienia
turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego
wypoczynku mieszkańców, promocji wsi na terenie
gminy i poza nią, wspieranie działalności związanej
z popularyzacją wiedzy historycznej, jak i integracji
lokalnego społeczeństwa poprzez organizację
wielu spotkań.

Wir führen Aktivitäten zur Popularisierung des
Tourismus, des Sports, der Erholung und der aktiven
Erholung der Einwohner, der Förderung des Dorfes
innerhalb und außerhalb der Gemeinde, der
Unterstützung von Aktivitäten im Zusammenhang mit
der Popularisierung des historischen Wissens sowie
der Integration der lokalen Gesellschaft durch die
Organisation zahlreicher Treffen durch.

W trakcie działalności realizujemy – przy pomocy
Urzędu Gminy Tuplice – wiele zadań wykorzystując
otaczające Nas walory (przyroda – lasy):
- coroczne Święto Jagodowe wraz z konkursem
kulinarnym,
- Święto Grzyba,
- konkurs wiedzy historycznej okolicy,
- rajd 100km w 100-leciu odzyskania Niepodległości
2018.

Im Rahmen unserer Tätigkeit führen wir viele Aufgaben
mit Hilfe des Gemeindeamtes Tuplice durch, wobei wir
die uns umgebenden Werte wie Natur und Wälder
nutzen:
- jährliches Beerenfest mit einem kulinarischen
Wettbewerb,
- Pilz-Fest,
- Wettbewerb für historisches Wissen über die Gegend,
-100-km-Rallye zum 100. Jahrestag der
Wiedererlangung der Unabhängigkeit 2018.
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Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Wsi „RAZEM” w Bieniowie
ul. Dolna 24, Bieniów 68-200 Żary, www.bieniow.cba.pl/razem.htm
Tel. +48 (68) 374 17 13, +48 503 978 317

Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Wsi
„RAZEM” w Bieniowie zajmuje się:
* w y rów n y w a n i e m s z a n s d z i e c i
i młodzieży w ramach wolontariatu
prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla
dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Bieniowie,
* promocją Bieniowa i popularyzacją
wiedzy na temat historii i teraźniejszościprowadzimy zajęcia dydaktyczne z historii
i przyrody, które odbywają się na Ścieżce
Przyrodniczo-Leśnej „Dolina Szyszyny” i w Izbie
Dziedzictwa Kulturowego otwartej w 2009 roku,
* promowaniem turystyki rowerowej
i krajoznawstwa organizujemy rajdy rowerowe
po naszym województwie oraz cykliczny rajd
„Szlakiem ks. Macieja”, w którym uczestniczą
mieszkańcy Bieniowa i ościennych miejscowości,
* wydajemy publikacje: „ Transport z Rudek”,
„Legendy bieniowskie” - w języku polskim
i niemieckim, „ Smaki dzieciństwa”, w planach jest
wydanie „Gustav Heinze organmistrz z Bieniowa” ,
* współpracujemy z organizacjami pozarządowymi
i instytucjami kultury.

Verein für Ländliche Entwicklung
"ZUSAMMEN" in Benau
* beschäftigt sich mit der
Chancengleichheit für Kinder und
Jugendliche. Im Rahmen der
Freiwilligenarbeit werden
Kompensationsklassen für Kinder und
Jugendliche der Grundschule in Bieniów
durchgeführt.
* Der Verein befasst sich auch mit der Förderung von
Bieniów und der Popularisierung des Wissens über
Geschichte und Gegenwart. Wir führen didaktische
Unterrichte über Geschichte und Natur durch, die auf
dem Naturwaldweg "Szyszna-Tal" und in der 2009
eröffneten Kammer für Kulturerbe stattfinden.
* Wir fördern Fahrradtourismus und Landeskunde.
Wir organisieren Fahrradrallyes rund um unsere
Woiwodschaft und eine zyklische Rallye "Der Weg des
Pfarrers Maciej", an der die Einwohner von Bieniów
und der Nachbarstädte teilnehmen.
* Wir veröffentlichen Publikationen: "Transport aus
Rudki", "Legenden von Bieniów" auf Polnisch und
Deutsch, "Geschmäcker der Kindheit", geplant ist die
Veröffentlichung von "Gustav Heinze, Orgelbauer aus
Bieniów".
* Wir arbeiten mit Nichtregierungsorganisationen und
kulturellen Institutionen zusammen.
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Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dobrochów
Dobrochów 9A, 68-132 Przewóz Facebook/Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dobrochów
Tel. +48 793 020 259

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Dobrochowa rozpoczęło działalność
w 2014 roku.

Der Verein zur Entwicklung von
Dobrochów nahm seine Tätigkeit 2014
auf.

Zrealizowane projekty
1.Trampolina ZLOP mikrodotacja
na zakup sprzętu biurowego.
2.LGD Bory Dolnośląskie Grant
na budowę placu zabaw
w Dobrochowie w 2019 roku
Działalność polega między innymi na:
1.Organizacji od 25 lat corocznych tradycyjnych
jasełek Bożonarodzeniowych wraz ze spotkaniem
z m ieszka ńca m i i za proszonym i gośćm i
oraz z paczkami dla dzieci rozdanymi przez
Mikołaja,
2.Występy Grupy Kabaretowej mieszkańców
Dobrochowa: na Jasełkach, w Niemczech
n a F e s t y n i e
Traktorowym,
na WOŚP w Przewozie,
na dożynkach
i w świetlicach na
terenie gminy Przewóz
i Powiatu Żarskiego,
3.Organizacji atrakcji
w okresie Ferii
zimowych dla dzieci
i Młodzieży,
4.Wyplatanie wieńców
dożynkowych, nagrody
w d o ż y n k a c h
g m i n n y c h ,
p o w i a t o w y c h
i wojewódzkich.

Abgeschlossene Projekte
1.ZLOP-Trampolin, eine Mikrodotation
für den Kauf von Büroausstattung.
2.LGD Bory Dolnośląskie, Zuschuss für
den Bau eines Spielplatzes in
Dobrochów im Jahr 2019
Die Aktivität umfasst unter anderem:
1.Seit 25 Jahren die Organisation von jährlichen
traditionellen Weihnachtskrippen mit einem Treffen
mit Bewohnern und eingeladenen Gästen sowie mit
den Kinderpaketen, die vom Weihnachtsmann verteilt
werden.
2.Auftritte der Kabarettgruppe der Einwohner von
Dobrochów: während der Weihnachtskrippen, auf
dem Traktorenfest in
Deutschland, während
WOŚP (das Große
Orchester der
We i h n a c h t s h i l f e ) i n
P r z e w ó z , b e i
Erntedankfesten und in
Gemeinschaftsräumen
in der Gemeinde
Przewóz und im Kreis
Żary.
3 .O r g a n i s a t i o n v o n
Attraktionen während
der Winterferien für
Kinder und Jugendliche
4.Flechten von
Erntekränzen,
Auszeichnungen bei
Erntefesten auf
Gemeinde-, Kreis- und
Wojewodschaftsebene.
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Stowarzyszenie "NASZ DOBIEGNIEW“
ul. Bohaterów Getta 10, 66-520 Dobiegniew, Facebook/Stowarzyszenie Nasz Dobiegniew, Tel. +48 600 083 986

Stowarzyszenie NASZ DOBIEGNIEW
funkcjonuje od marca 2019 roku.
Założycielami są osoby chcące mieć
wpływ na otoczenie w jakim mieszkamy.
Staramy się aktywizować mieszkańców
gminy do działalności społecznej,
a także propagujemy idee
społeczeństwa obywatelskiego. Celem
Stowarzyszenia jest prowadzenie
szerokiej działalności na rzecz społeczności
lokalnej, promocja walorów historycznych
i przyrodniczych gminy, a także upowszechnianie
zasad społeczeństwa obywatelskiego.

Der Verein UNSER DOBIEGNIEW ist seit
März 2019 in Betrieb. Die Gründer sind
Menschen, die die Umgebung, in der wir
leben, beeinflussen wollen. Wir versuchen,
die Einwohner der Gemeinde zu sozialen
Aktivitäten zu aktivieren, und wir fördern
auch die Ideen der Zivilgesellschaft. Ziel
des Vereins ist es, breit angelegte
Aktivitäten zum Wohle der lokalen
Gemeinschaft durchzuführen, die historischen und
natürlichen Werte der Gemeinde zu fördern sowie die
Prinzipien der Zivilgesellschaft zu unterstützen.

Stowarzyszenie Natura +
Skoki 7, 66-100 Międzyrzecz, www.naturaplus.com.pl, Tel. +48 608 238 599

Nasze cele statutowe realizujemy
poprzez opracowywanie
i wdrażanie projektów. Dobre
p ro j e k t y p ow s t a j ą p o p r z e z
współpracę. Zapraszamy
organizacje pozarządowe, przedstawicieli
administracji publicznej, a przede wszystkim
„zwykłych ludzi” – obywateli lokalnych społeczności
do wspólnego działania. Jeśli ktoś ma interesujący
pomysł to zachęcamy do kontaktu z nami. Razem
zdziałamy więcej.

Unsere satzungsgemäßen Ziele
werden durch die Entwicklung und
D u rc h f ü h r u n g v o n P ro j e k t e n
erreicht. Gute Projekte entstehen
durch Zusammenarbeit. Wir laden
Nichtregierungsorganisationen, Vertreter der
öffentlichen Verwaltung und vor allem "normale
Menschen" wie Bürgerinnen und Bürger lokaler
Gemeinschaften ein, sich uns anzuschließen. Wenn
jemand eine interessante Idee hat, ermutigen wir ihn,
sich mit uns in Verbindung zu setzen. Gemeinsam
werden wir mehr tun.

Nasze projekty zostały dofinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
(fundusz Małych
Projektów w ramach
P r o g r a m u
Współpracy Interreg
VA Brandenburgia P o l s k a
w Euroregionie Pro
Europa Viadrina).

Unsere Projekte wurden von der Europäischen Union
aus dem Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung und aus
dem Staatshaushalt
(Kleinprojektfonds im
R a h m e n d e s
K o o p e ra t i o n s p ro gramms Interreg VA
Brandenburg - Polen
in der Euroregion Pro
E u ro p a V i a d r i n a )
kofinanziert.
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Stowarzyszenie PLATAN Razem Dla Żagania i Powiatu
ul. Akacjowa 3, 68-100 Żagań, www.facebook.com/stowarzyszenie.platan, Tel. +48 500 338 943,
+48 600 911 694

Stowarzyszenia PLATAN Razem dla
Żagania i Powiatu zostało
zarejestrowane w kwietniu 2019 roku.
Główna działalność Stowarzyszenia to
integracja lokalnych społeczności,
współpraca z lokalnymi
przedsiębiorcami w celu rozwoju
gospodarczego miasta i powiatu, pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównanie szans tych osób i rodzin. Poza tym
wspieranie świadomej ekologii i ochrony zwierząt,
ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój
turystyki i krajoznawstwa.

Der Verein PLATANE Gemeinsam für Żagań
und Kreis wurde im April 2019 registriert.
Die Hauptaktivitäten des Vereines sind die
Integration der lokalen Gemeinschaften,
die Zusammenarbeit mit lokalen
Unternehmern für die wirtschaftliche
Entwicklung der Stadt und des Kreises, die
Sozialhilfe, einschließlich der Hilfe für
Familien und Menschen in schwierigen
Lebenssituationen und die Chancengleichheit für
diese Menschen und Familien. Darüber hinaus
Unterstützung einer bewussten Ökologie und des
Tierschutzes, Schutz des Naturerbes und Entwicklung
von Tourismus und Sehenswürdigkeiten.

Stowarzyszenie zrealizowało kilka projektów
we własnym zakresie. Są to m.in.: Powitanie wakacji
2019 “Festyn na Górce”, Pożegnanie wakacji 2019
“Festyn na Górce” i Przedświąteczne śpiewanie
kolęd przy iGizmo (Osiedle na Górce) w grudniu
2019 roku. Zgromadzili się tam mieszkańcy osiedla
i razem z lokalnymi talentami muzyki śpiewali
kolędy.

Der Verein hat mehrere Projekte in Eigenregie
durchgeführt. Es sind u.a.: Willkommen zu den
Sommerferien 2019 "Festyn na Górce“ (Volksfest),
Abschied von den Sommerferien 2019 "Festyn na
Górce" und Weihnachtsliedersingen bei iGizmo
(Siedlung na Górce) im Dezember 2019. Die Bewohner
der Siedlung versammelten sich dort und sangen
gemeinsam mit lokalen Musiktalenten
Weihnachtslieder.
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Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Wsi Gościeszowice i Międzylesie
Gościeszowice 92, 67-312 Niegosławice, E-Mail: krystynastachow.eko@gmail.com,
Tel. +48 883 714 508

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi
Gościeszowice i Międzylesie w gminie Niegosławice
działa od 2016 roku. Liczy 25 członków. Działalność
statutowa jest bardzo wielokierunkowa. Działa
zespół liderów 10 osób aktywnie piszących różne
projekty na rzecz wsi.

Der Verein für die Förderung und Entwicklung der
Dörfer Gościeszowice und Międzylesie in der
Gemeinde Niegosławice ist seit 2016 tätig. Er hat 25
Mitglieder. Die gesetzliche Tätigkeit ist sehr
multidirektional. Es gibt ein Team von 10 Leitern, die
aktiv verschiedene Projekte zum Wohle des Dorfes
schreiben.

Wśród zrealizowanych projektów znajdują się:
* „Ogród wielopokoleniowy – od edukacji
do rekreacji”,
* Zmieniamy wieś Gościeszowice i Międzylesie
bo razem łatwiej, weselej, więcej,
* „Maraton sportowy - wielopokoleniowy”, gdzie
co roku w czasie wakacji mieszkańcy aktywnie
w nim uczestniczą.

Zu den abgeschlossenen Projekten gehören:
* "Mehrgenerationengarten - von der Bildung zur
Erholung",
* Wir verändern das Dorf Gościeszowice und
Międzylesie, denn zusammen ist es einfacher, gibt es
mehr Spaß und gibt es mehr,
* "Sportmarathon - generationenübergreifend", an
dem die Bewohner jedes Jahr während der
Sommerferien aktiv teilnehmen.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa
ul. Wrzosowa 2A, 66-415 Rybakowo, Facebook/ Stowarzyszenie Przyjaciół Rybakowa,
Tel. +48 721 136 344

Stowarzyszenie powstało głównie z myślą
o wsparciu mieszkańców Rybakowa w zakresie ich
integracji oraz tworzeniu warunków do ciekawych
inicjatyw. Nasze główne cele to aktywizacja
społeczności lokalnej, wspieranie wszelkich działań
kulturalnych, ekologicznych i sportowych, a także
działalność na rzecz wspomagania demokracji
i wolontariatu.

Der Verein wurde hauptsächlich mit dem Ziel
gegründet, die Einwohner von Rybakowo bei ihrer
Integration zu unterstützen und Bedingungen für
interessante Initiativen zu schaffen. Unsere Hauptziele
sind die Aktivierung der lokalen Gemeinschaft, die
Unterstützung aller kulturellen, ökologischen und
sportlichen Aktivitäten sowie Aktivitäten zur Förderung
der Demokratie und der Freiwilligenarbeit.

Zrealizowaliśmy kilka projektów, które miały
na celu działania integracyjne i edukacyjne w tym:

utworzenie klubu fitness i klubu karaoke,

cykl warsztatów kulinarnych,

warsztatów ze sztuki zdobienia szkła użytkowego,
warsztatów z decupagu oraz zdobienia drewna,

cykl 20 spotkań w ogrodach mieszkańców
Rybakowa i Santoczna,

pokaz z historii Rybakowa i okolic oraz wspomnień
mieszkańców,

zabawę w stylu PRL-u,

ścieżkę edukacyjno - sportową dla dzieci
i młodzieży.

Wir haben mehrere Projekte umgesetzt, die auf
Integrations- und Bildungsaktivitäten abzielten,
darunter:

Schaffung eines Fitness-Clubs und eines KaraokeClubs,

Kurs der kulinarischen Workshops,

Workshops über die Kunst der
Gebrauchsglasdekoration, Workshops über
Decoupage und Holzdekor,

ein Zyklus von 20 Treffen in den Gärten der
Einwohner von Rybakowo und Santoczna,

eine Demonstration der Geschichte von Rybakowo
und seiner Umgebung und der Erinnerungen seiner
Einwohner,

Unterhaltung im kommunistischen Stil,

einen Bildungs- und Sportweg für Kinder und
Jugendliche.

W ramach wolontariatu angażujemy się
we wszelkie działania na rzecz demokracji, ochrony
zdrowia oraz włączamy się w działania regionalne
służące edukacji i ekologii.

Im Rahmen unserer Freiwilligenarbeit engagieren wir
uns in allen Bereichen für Demokratie und
Gesundheitsfürsorge, und wir engagieren uns in
regionalen Aktivitäten für Bildung und Ökologie.
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Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego „MENTOR”
ul. Sarnia 17 , 68-200 Żary , www.pro-mentor.pl, Tel. +48 604 883 068

S t ow a r z y s z e n i e P R O M E N TO R
powstało w 2018r. i realizuje działania
edukacyjne, wychowawcze
i integracyjne adresowane do dzieci
i m ł o d z i e ż y, o s ó b d o r o s ł y c h
i seniorów. Projekty są
współfinansowane ze środków
publicznych lub unijnych. Prowadzimy
szkolenia językowe i komputerowe,
warsztaty artystyczne, zajęcia
rozwijające kompetencje osobiste i społeczne,
szerzymy ideę wolontariatu.
Jesteśmy wydawcą Kalendarza „Żary na starej
pocztówce” promującego walory historyczne
i turystyczne miasta Żary.
Jesteśmy Lokalnym Partnerem dla Wolontariatu
na lata 2021-2023.

Der Verein PRO MENTOR wurde im Jahr
2018 gegründet und führt Bildungs-,
E r z i e h u n g s u n d
Integrationsmaßnahmen durch, die sich
an Kinder und Jugendliche, Erwachsene
und Senioren richten. Die Projekte
werden durch öffentliche oder EU-Mittel
kofinanziert. Wir führen Sprach- und
Computerkurse, Kunstworkshops, Kurse
zur Entwicklung persönlicher und
sozialer Kompetenzen durch, wir verbreiten die Idee
der Freiwilligenarbeit.
Wir sind der Herausgeber des Żary-Kalenders "Żary na
starej pocztówce" (Sorau auf einer alten Postkarte),
der die historischen und touristischen Werte von Żary
fördert.
Wir sind der Reginalpartner für Volontariate im
Zeitraum von 2021 bis 2023.

Stowarzyszenie Raduszczanka w Starym Raduszcu
Stary Raduszec 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, Facebook/StowarzyszenieRaduszczanka,
Tel. +48 509 431 398

Der Verein Raduszczanka wurde 2011 in
Stary Raduszec (Gemeinde Krosno
Odrzańskie) gegründet. Von Anfang an
war es das Ziel der Organisation, zum
Nutzen der ländlichen Gebiete in der
Gemeinde Krosno Odrzańskie zu
arbeiten. Mit der Zeit dehnte der Verein
seine Aktivitäten auf das Gebiet des
Kreises Krosno und des Kreises Zielona
Góra aus. Das wertvollste
Substrat der Organisation
sind Menschen, die Energie
haben, um die Welt zu
verändern.
Der Verein Raduszczanka ist
der Organisator einer der
g rö ß t e n G e l ä n d ew a g e n Rallyes in Westpolen unter
dem Namen Raduszczanka
4x4.

S t ow a r z y s z e n i e R a d u s z c z a n k a
powstało w 2011 roku w Starym
Raduszcu (Gmina Krosno
Odrzańskie). Celem organizacji
od początku była działalność na rzecz
obszarów wiejskich w Gminie Krosno
Odrzańskie. Z czasem stowarzyszenie
rozszerzyło swoją działalność
na obszar powiatu krośnieńskiego
i zielonogórskiego.
Najcenniejszym substratem
organizacji są ludzie, którzy
mają energię żeby zmieniać
świat.
S t o w a r z y s z e n i e
Raduszczanka jest
organizatorem jednego
z n a j w i ę k s z y c h ra j d ów
samochodów terenowych
w zachodniej Polsce pod
nazwą Raduszczanka 4x4.
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Stowarzyszenie Seniorów "Lipowa Dolina“
ul. Główna 21, 68-213 Lipinki Łużyckie, E-Mail: bknappe@gmail.com, Tel. +48 510 184 672

Stowarzyszenie Seniorów „Lipowa Dolina”’
w Lipinkach Łużyckich działa od 2016 roku i zostało
przekształcone z działającego od 2014 roku Klubu
Seniora. Zrzeszamy 46 osób. Są to emeryci, renciści
i osoby niepełnosprawne. Członkowie
Stowarzyszenia spotykają się cyklicznie raz
w miesiącu. W strukturze Stowarzyszenia działa
Senioralny Zespół Śpiewaczy „Lipowa Dolina”
składający się z 12 osób.

Der Seniorenverein "Lipowa Dolina" in Lipinki Łużyckie
besteht seit 2016 und ist aus dem seit 2014
bestehenden Seniorenklub hervorgegangen. Wir
vereinigen 46 Mitarbeiter. Dies sind Rentner,
Pensionäre und Menschen mit Behinderungen. Die
Mitglieder des Vereins treffen sich regelmäßig einmal
im Monat. In der Struktur des Vereins gibt es ein
Senioren-Sängerensemble "Lipowa Dolina", das aus
12 Personen besteht.

C e l e m s t a t u t ow y m s t ow a r z y s z e n i a j e s t :
zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu
osób starszych i niepełnosprawnych poprzez
integrację ze środowiskiem lokalnym, regionalnym,
krajowym i międzynarodowym, upowszechnianie
aktywności intelektualnej i fizycznej oraz rozwijanie
zainteresowań osób starszych. Poza tym
działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza,
działalność rekreacyjna, turystyczna
i wypoczynkowa. Stowarzyszenie organizuje dla
członków i mieszkańców gminy wycieczki,
spotkania integracyjne, pikniki itp. Prowadzimy
także warsztaty rękodzieła rozwijające sprawność
manualną i intelektualną.

Das satzungsgemäße Ziel der Vereinigung ist die
Verhinderung der Isolation und sozialen Ausgrenzung
älterer und behinderter Menschen durch Integration
in das lokale, regionale, nationale und internationale
Umfeld, Verbreitung der geistigen und körperlichen
Aktivität und Entwicklung der Interessen älterer
Menschen. Hinzu kommen die Bildungs-, Erziehungs-,
Erholungs-, Tourismus- und Freizeitaktivität des
Ve re i n s . D e r Ve re i n o rg a n i s i e r t A u s f l ü g e ,
Integrationstreffen, Picknicks usw. für Mitglieder und
Einwohner der Gemeinde. Wir führen auch
handwerkliche Workshops zur Entwicklung von
handwerklichen und intellektuellen Fähigkeiten durch.
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Stowarzyszenie „TRAMPOLINA”
Krośnieńska 39 , 66-600 Osiecznica, Facebook/ Stowarzyszenie Trampolina Osiecznica, Tel. +48 609 804 988

Stowarzyszenie TRAMPOLINA,
powstało z myślą o działalności na rzecz
rodzin, dzieci, młodzieży
i seniorów. Naszym celem jest
integracja naszej lokalnej społeczności
(i nie tylko): w grupach równolatków
i między pokoleniami. Zależy nam,
by zawiązywały się grupy wsparcia
sąsiedzkiego, koleżeńskiego
i zacieśniały te już istniejące.

Der Verein TRAMPOLIN wurde zum Wohle
von Familien, Kindern, Jugendlichen und
Senioren gegründet. Unser Ziel ist die
Integration unserer lokalen Gemeinschaft
(und nicht nur): in Gruppen von
Gleichaltrigen und zwischen den
G e n e ra t i o n e n . W i r w o l l e n , d a s s
nachbarschaftliche und kollegiale
Selbsthilfegruppen eingerichtet werden
und die bestehenden stärken.

Chcemy przyczynić się do tego, by społeczność
z różnych grup wiekowych nie zamykała się
w domu. Starszym chcemy pokazać, że o nich
pamiętamy, a młodszym, pokazać jak wiele zależy
od nich samych. Poprzez podejmowane inicjatywy,
tzn. organizowane gry i zabawy uczymy się
wzajemnego szacunku, wzmacniamy więzi
rodzinne, sąsiedzkie, zapobiegamy izolacji,
wykluczeniu społecznemu, chorobom
cywilizacyjnym, coraz bardziej powszechnym
depresjom, uczymy młodzież postaw społecznych,
wzmacniamy w nich wiarę we własne możliwości
(młodzież pod naszymi skrzydłami realizuje swoje
pomysły), przywracamy i podtrzymujemy tradycje
ludowe, promujemy dobytek narodowy, wpływamy
na utożsamianie się ludzi z miejscem zamieszkania
i pochodzenia.

Wir wollen dazu beitragen, dass sich die Gemeinschaft
der verschiedenen Altersgruppen zu Hause nicht
abschottet. Wir wollen den Älteren zeigen, dass wir uns
an sie erinnern, und den Jüngeren zeigen, wie viel von
ihnen abhängt. Durch unsere Initiativen, d.h.
organisierte Spiele, lernen wir gegenseitigen Respekt,
stärken Familien- und Nachbarschaftsbindungen,
beugen Isolation, sozialer Ausgrenzung,
Zivilisationskrankheiten, immer häufiger
auftretenden Depressionen vor, lehren die
Jugendlichen soziale Einstellungen, stärken ihren
Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten (Unter unseren
Flügeln verwirklichen junge Menschen ihre Ideen.),
restaurieren und pflegen Volkstraditionen, fördern
das Nationaleigentum, beeinflussen die Identifikation
der Menschen mit ihrem Wohn- und Herkunftsort.
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Stowarzyszenie
Stowarzyszenie
„TRAMPOLINA”
„Wspólne
(Verein
Dzieła”
„TRAMPOLIN“)
Krośnieńska
ul. Ojca Rafała
39 Kalinowskiego
, 66-600 Osiecznica,
15, 68-200
Facebook/
Żary, E-Mail:
Stowarzyszenie
penkalmalgorzata@gmail.com,
Trampolina Osiecznica,Tel.
Tel.+48
+48690
609479
804651
988

Stowarzyszenie Wspólne Dzieła jest
organizacją, która nastawiona jest
na aktywizację najbliższego
środowiska. Jej cele to przede
w s z y s t k i m : w s p i e ra n i e roz w o j u
s p o ł e c z e ń s t w a o by w a t e l s k i e g o ;
promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej; wspieranie doradztwa
i poradnictwa zawodowego dla
uczniów; wyrównywanie szans edukacyjnych;
promocja i organizacja wolontariatu;
propagowanie działań na rzecz oświaty, kultury
i sztuki; działań na rzecz kultury fizycznej
i wypoczynku dzieci i młodzieży; działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność na
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
i wspieranie działań proekologicznych
oraz związanych z ochroną dziedzictwa
przyrodniczego.

Der Verein ‚Gemeinsame Werke‘ ist eine
Organisation, die sich auf die Aktivierung
der nächsten Umgebung konzentriert.
Ihre Ziele sind in erster Linie die
Unterstützung der Entwicklung der
Zivilgesellschaft, die Förderung der
Beschäftigung und der beruflichen
Aktivierung, die Unterstützung der
Berufsberatung und -orientierung für
Studenten, die Gleichstellung von Bildungschancen,
die Förderung und Organisation von
Freiwilligenarbeit, die Förderung von Aktivitäten
zugunsten von Bildung, Kultur und Kunst, Aktivitäten
zugunsten der Körperkultur und der Erholung von
Kindern und Jugendlichen, Aktivitäten für Menschen
im Rentenalter, Aktivitäten zugunsten der Familie,
Mutterschaft, Elternschaft, die Förderung und der
Schutz der Rechte von Kindern und die Unterstützung
von pro-ökologischen Aktivitäten und solchen, die mit
dem Schutz des Naturerbes zusammenhängen.
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Stowarzyszenie "Za Borem“
ul. Osiedle Lido 18, 66-003 Zabór, www.sites.google.com/view/za-borem
www.facebook.com/StowarzyszenieZaBorem, Tel. +48 604 311 831

Stowarzyszenie „ZA BOREM” z siedzibą w Zaborze
powstało w 2016 roku. Jego działalność koncentruje
się głównie na wszelkiego rodzaju projektach
edukacyjnych. W 2018 roku korzystając
z dofinansowania otrzymanego w ramach zadania
publicznego województwa lubuskiego
pn. "Lubuska Odnowa Wsi”, zorganizowaliśmy
Akademię Programowania i Robotyki (APiR) oraz
w y p o s a ż y l i ś m y j ą w s p r z ę t e d u k a c y j n y.
Od momentu powstania, Akademia
przeprowadziła blisko 300 godzin bezpłatnych
zajęć dla dzieci i młodzieży
w szczególności z obszarów
wiejskich. Systematycznie
powiększamy zasoby
sprzętowe Akademii
wykorzystując środki
pozyskiwane z kolejnych
projektów.

Der Verein "ZA BOREM" mit Sitz in Zabór wurde 2016
gegründet. Seine Tätigkeit konzentriert sich
hauptsächlich auf alle Arten von Bildungsprojekten.
Im Jahr 2018 haben wir mit den Mitteln, die wir im
Rahmen der öffentlichen Aufgabe der Woiwodschaft
Lebuser Land unter dem Namen "Erneuerung des
Lebuser Landes" erhalten haben,
haben wir die
Akademie für Programmierung und Robotik (APiR)
organisiert und mit Lehrmitteln ausgestattet. Seit ihrer
Gründung hat die Akademie fast 300 Stunden
kostenlosen Unterricht für Kinder und Jugendliche,
insbesondere aus ländlichen
Gebieten, durchgeführt. Wir
erhöhen systematisch die
Ausstattungsressourcen der
Akademie mit den Mitteln aus
Folgeprojekten.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej
ul Konstytucji 3-Maja 9, 66-110 Babimost, www.babimojszczyzna.pl, Tel. +48 691 350 939

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Babimojskiej powołano do życia
w 1966 roku i od początku działalności
zajmuje się ono popularyzacją historii
i bogatego folkloru regionalnego.
Przykładem tego jest organizacja „Dni
Folkloru Ziemi Babimojskiej” w latach
1968, 1970 i 1973 oraz
współorganizacja „Babimojskich Spotkań
Folklorystycznych” w latach 2004, 2005 i 2006.
Podczas dni folkloru, jak i spotkań
folklorystycznych organizowano różnorodne
imprezy towarzyszące: konferencje organizacji
i stowarzyszeń regionalnych,
warsztaty gry na koźle, wystawy,
prelekcje, czy bardzo popularne
biesiady rybackie nawiązujące
do działalności Cechu
Rybackiego. Najważniejszym
celem działalności TMZB było
i jest budowanie tożsamości
regionalnej mieszkańców
Babimojszczyzny.

Verein der Babimost-Landfreunde wurde
1966 gegründet und hat sich von Anfang
an für die Popularisierung der Geschichte
und der reichen regionalen Folklore
eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist die
Organisation von "Folkloretage des
Babimost-Landes" in den Jahren 1968,
1970 und 1973 und die Mitorganisation
von "Babimost-Folkloretreffen" in den Jahren 2004,
2005 und 2006. Sowohl während der Folkloretage als
auch während der Folkloretreffen wurden
v e r s c h i e d e n e b e g l e i t e n d e Ve ra n s t a l t u n g e n
organisiert, wie z.B. Konferenzen regionaler
Organisationen und Vereine,
Ziegenspiel-Workshops,
Ausstellungen, Vorträge und sehr
beliebte Fischerfeste, die sich auf die
Aktivitäten der Fischerzunft
beziehen.
Das wichtigste Ziel der Tätigkeit des
Vereins war und ist der Aufbau der
regionalen Identität der Bewohner
vom Babimost-Land.
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Towarzystwo Upiększania Miasta
ul. Wrocławska 1, 68-200 Żary, Facebook/ Towarzystwo Upiększania Miasta, Tel. +48 604 581 074

Towarzystwo Upiększania Miasta
powstało w 2006 roku i nawiązuje do
istniejącej w Żarach od 1861 roku
organizacji o takiej samej nazwie, która
skutecznie działała przez kilkadziesiąt
lat. Celem TUM jest inspirowanie,
rozwijanie i wspomaganie inicjatyw
społecznych, służących upamiętnianiu
oraz rozwojowi życia społecznokulturalnego gminy i miasta Żary.

Verein für die Verschönerung der Stadt
wurde 2006 gegründet und bezieht sich
auf die seit 1861 in Żary bestehende
Organisation gleichen Namens, die seit
mehreren Jahrzehnten erfolgreich tätig
ist. Ziel des Vereins ist es, soziale Initiativen
zu inspirieren, zu entwickeln und zu
unterstützen, die darauf abzielen, das
soziale und kulturelle Leben der
Gemeinde und der Stadt Żary zu würdigen und
weiterzuentwickeln.

P o z a t y m k s z t a ł t ow a n i e e m o c j o n a l n y c h
i intelektualnych związków z miastem oraz
miejscem zamieszkania. TUM od 2007 roku
organizuje doroczny Jarmark Miodu i Wina.
W trakcie trzynastu edycji udało się nawiązać
do regionalnej tradycji pszczelarskiej oraz wydać
okolicznościowe wydawnictwa, służące edukacji
historycznej i konsumenckiej oraz promocji miasta.
Organizowaliśmy też kilka akcji sprzątania
podmiejskiego Zielonego Lasu a także sprawujemy
opiekę nad żarskimi Targami Staroci. W swoich
codziennych działaniach stowarzyszenie skupia się
na uczestniczeniu w życiu społecznym poprzez
wyrażanie opinii i zajmowanie oficjalnego
stanowiska w ważnych dla miasta sprawach.

Darüber hinaus geht es um die Gestaltung
emotionaler und intellektueller Beziehungen zur Stadt
und zum Wohnort. Seit 2007 organisiert der Verein
jährlich die Honig- und Weinmesse. In den dreizehn
Ausgaben ist es gelungen, auf die regionale
Bienenzuchttradition Bezug zu nehmen und
gelegentliche Publikationen zur Geschichts- und
Verbraucherbildung und zur Förderung der Stadt
herauszugeben. Wir haben auch mehrere
Reinigungsaktionen im Grünen Wald am Stadtrand
organisiert, und wir kümmern uns auch um
Flohmärkte in Żary. In seinen täglichen Aktivitäten
konzentriert sich der Verein auf die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben durch Meinungsäußerung
und Beziehung einer offiziellen Stellung zu den für die
Stadt wichtigen Themen.
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Wschowski Inkubator Potencjału
Os. Jagiellonów 12a/6, 67-400 Wschowa, www.facebook.com/WIPwschowa, Tel. +48 723 711 904

Wschowski Inkubator Potencjału (WIP),
to grupa aktywnych społeczników, dla
których rzeczy niemożliwe stają się
możliwe. Stowarzyszenie składa się
z siedmiu osób w różnym wieku,
z różnym doświadczeniem
i umiejętnościami. Swoim działaniem
chcemy udowodnić, że grupowa
synergia przynosi korzystne efekty, co
pozytywnie wpływa na lokalną
społeczność i przestrzeń. Oficjalnie staliśmy się
organizacją pozarządową 15 kwietnia 2019. Swą
aktywność rozpoczęliśmy jednak jeszcze przed
rejestracją, dołączając do projektów realizowanych
przez inne stowarzyszenia, kluby sportowe
i instytucje, jako nieformalna grupa wspierająca.

Potentialinkubator von Wschowa ist eine
G r u p p e v o n a k t i v e n
Gemeindemitgliedern, für die das
Unmögliche möglich wird. Der Verein
besteht aus sieben Personen
unterschiedlichen Alters, mit
unterschiedlichen Erfahrungen und
Fähigkeiten. Mit unserer Aktion wollen
wir beweisen, dass Gruppensynergie
positive Auswirkungen hat, was sich
positiv auf die lokale Gemeinschaft und den lokalen
Raum auswirkt. Am 15. April 2019 wurden wir offiziell
eine Nichtregierungsorganisation. Wir begannen
unsere Tätigkeit jedoch schon vor der Registrierung,
indem wir uns als informelle Unterstützungsgruppe an
Projekten beteiligten, die von anderen Verbänden,
Sportvereinen und Institutionen durchgeführt wurden.

W ramach stowarzyszenia, prowadzimy działalność
na wielu płaszczyznach, począwszy od edukacji,
a skończywszy na działalności charytatywnej.
Każdy podjęty przez nas projekt ma na celu
przynieść wymierne korzyści dla odbiorców
wskazanych w zadaniu. Swoją postawą
i zaangażowaniem staramy się działać w sposób
ciągły mimo, że jak wiele stowarzyszeń w kraju
funkcjonujemy „od grantu do grantu”. Jesteśmy
bardzo otwarci na współpracę i pomoc innym.
Nie raz realizowane przez nas inicjatywy wymagają
odpowiednich zasobów rzeczowych oraz
kadrowych, dlatego na co dzień współpracujemy
z takimi podmiotami publicznymi jak: Gmina
W s c h o w a , C e n t r u m K u l t u r y
i Rekreacji we
Wschowie,
S p ó ł k a
Komunalna we
Wschowie oraz
stowarzyszenia
mi działającymi
na terenie
naszej gminy.

Als Teil der Vereinigung sind wir auf vielen Ebenen
aktiv, von der Bildung bis zur Wohltätigkeit.
Jedes Projekt, das wir durchführen, ist darauf
ausgerichtet, den in der Aufgabe genannten
Empfängern einen messbaren Nutzen zu bringen. Mit
unserer Haltung und unserem Engagement versuchen
wir, kontinuierlich zu handeln, obwohl wir wie viele
Vereine im Land "von Zuschuss zu Zuschuss" arbeiten.
Wir sind sehr offen für Zusammenarbeit und Hilfe
anderen Personen. Die Initiativen, die wir
durchführen, erfordern oft entsprechende materielle
und personelle Ressourcen, deshalb arbeiten wir
täglich mit solchen öffentlichen Einrichtungen
zusammen wie: Gemeinde Wschowa, Kultur- und
Erholungszentrum in
Wschowa,
Städtisches
Unternehmen in
Wschowa und
Vereine, die in
u n s e r e r
Gemeinde tätig
sind.

40
www.bb-pl-ngo.eu

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, www.utw.zgora.pl, www.facebook.com/ZUTW.ZGORA
Tel. +48 503 128 484

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego
Wieku powstał w 1992 roku z inicjatywy
nauczycieli i jest grupą ludzi
niezwykłych. Celem naszego
Uniwersytetu jest podejmowanie
i rozwijanie społecznych inicjatyw
naukowych, oświatowych,
k u l t u r a l n y c h ,
ekologicznych, a także
kultury fizycznej i sportu,
p o p r z ez p row a d z e n i e
form działalności
edukacyjnej, zdrowotnej,
kulturalnej, twórczej
i k ra j oz n a w c z o
– turystycznej dla osób
starszych.

Universität des dritten Lebensalters in
Grünberg wurde 1992 auf Initiative von
Lehrern gegründet und ist eine Gruppe
außergewöhnlicher Menschen. Das Ziel
unserer Universität ist es,
sozialwissenschaftliche, erzieherische,
kulturelle, ökologische sowie
körperliche Kultur- und
Sportinitiativen
durchzuführen und zu
e n t w i c ke l n , i n d e m s i e
Formen von Bildungs-,
Gesundheits-, kulturellen,
kreativen und touristischen
A k t i v i t ä t e n f ü r ä l t e re
Menschen durchführt.

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, www.zlop.org.pl, Tel. +48 570 217 017

Związek utworzony w 1996 roku,
jest partnerem wspierającym
projekt powstania sieci organizacji
pozarządowyc pogranicza
polsko-niemieckiego.
Stowarzyszenie zrzesza lubuskie
organizacje pozarządowe
(aktualnie posiada 230 członków).
ZLOP tworzy płaszczyznę
współpracy i integruje organizacje
pozarządowe na rzecz zwiększenia
ich skuteczności działania dla
rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego oraz podnosi ich
rangę w polityce społecznej,
e ko n o m i c z n e j i k u l t u ra l n e j
państwa.

Der 1996 gegründete Verein ist ein
Partner, der das Projekt zur
Schaffung eines Netzwerks von
NGOs im deutsch-polnischen
Grenzgebiet unterstützt.
Der Vereinigung gehören
Nichtregierungsorganisationen aus
der Lebuser Region an (derzeit 230
Mitglieder). Die Vereinigung der
NGOs aus der Lebuser Region schafft
eine Plattform für die
Zusammenarbeit und integriert
Nichtregierungsorganisationen, um
ihre Wirksamkeit für die Entwicklung
der Zivilgesellschaft zu erhöhen und
ihren Stellenwert in der Sozial-,
Wirtschafts- und Kulturpolitik des
Staates zu erhöhen.
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Altes Kino Letschin e.V.
Karl-Marx-Str. 2 , 15324 Letschin, www.altes-kino-letschin.de, Tel. +49 (0) 33 475 55 108

Stowarzyszenie "Altes Kino"
Letschin e.V. („Stare Kino”
Letschin) jest organizacją nonprofit, które zostało założone
w 1995 roku. Celem
stowarzyszenia jest ożywienie
s p o ł e c z n o ś c i
w i e j s k i e j
i stworzenie ośrodka współistnienia różnych
pokoleń, promowanie integracji społecznej i życia
kulturalnego na obszarze gminy i poza nią.
W tym celu stowarzyszenie zarządza
„Haus Lichtblick” (Dom Jasny Punkt) w centrum
Letschin. Po ponownym otwarciu 29 stycznia 2000
r. Stowarzyszenie „Altes Kino e.V.” przejęło
użytkowanie Domu i uruchomiło nową technologię
kinową.
W domu mieści się mała kawiarnia, a także
biblioteka gminna. W kinie co miesiąc
prezentowane są największe hity kinowe.
Oprócz tego regularnie odbywają się ciekawe
programy specjalne (m.in. trasa eko-filmowa,
festiwal filmów dziecięcych, Brandenburskie
Rozmowy Filmowe). Dzięki elastycznej aranżacji,
sala kinowa jest również miejscem przedstawień
teatralnych i kabaretowych, koncertów, odczytów,
dyskusji panelowych, pokazów kabaretowych
i wielu innych.
Ponadto stowarzyszenie oferuje dom
na niepubliczne imprezy, uroczystości rodzinne,
czy też prywatne pokazy kinowe.

Der Verein „Altes Kino“ Letschin e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein, der
sich im Jahr 1995 gegründet hat.
Ziel des Vereins ist es, die dörfliche
Gemeinschaft zu beleben und ein
Zentrum für das Zusammenleben
verschiedener Generationen zu schaffen, die soziale
I n t e g ra t i o n u n d d a s k u l t u re l l e L e b e n i m
Gemeindebereich und darüber hinaus zu fördern.
Dazu bewirtschaftet der Verein das “Haus Lichtblick“
im Zentrum von Letschin.
Nach der Wiedereröffnung am 29.01.2000 übernahm
der Verein "Altes Kino e.V." die Nutzung des Hauses und
auch die Wiederinbetriebnahme der Kinotechnik.
Das Haus verfügt über ein kleines Café und beherbergt
auch die kommunale Bibliothek. Im Kino läuft
monatlich ein Blockbuster, außerdem finden
regelmäßig interessante Sonderprogramme (u.a.
Ökofilmtour, Kinderfilmfestival, Brandenburgische
Filmgespräche) statt. Der Kinosaal ist dank seiner
flexiblen Einrichtung auch Veranstaltungsort von
Theater- und Kabarettaufführungen, Konzerten,
Lesungen, Diskussionsrunden und
Kleinkunstdarbietungen und vielem mehr.
Darüber hinaus bietet der Verein das Haus für nicht
öffentliche Veranstaltungen an, egal ob Familienfeier
oder private Kinovorstellung.
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Angelverein „Grauer Hecht“ e.V.
15328 Bleyen Genschmar, Tel. +49 (0) 33 479 41 06

Stowarzyszenie powstało w 1922 roku i obecnie
liczy 30 członków.
Głównym celem organizacji jest ochrona przyrody
i pielęgnacja krajobrazu. Jezioro Bruchsee w Bleyen
jest zbiornikiem wodnym klubu i jest regularnie
pielęgnowane przez wędkarzy. Obejmuje
to pielęgnację drzew i zbieranie śmieci. Klub
wędkarski uczestniczy także w zabiegach
pielęgnacyjnych roślin drzewiastych w okolicy wraz
z organem ochrony przyrody i ochotniczą strażą
pożarną. Do tradycji klubu wędkarskiego należy
coroczne łowienie ryb wiosną
„Anangeln” (wspólne łowienie
po raz pierwszy w sezonie) i jesienią
„Abangeln” (ostatnie wspólne
łowienie jesienią), a także coroczne
połowy śledzia w kwietniu
w Strelasund.

Der Verein wurde 1922 gegründet und besteht heute
aus 30 Mitgliedern.
Hauptanliegen des Vereins ist der Naturschutz und die
Landschaftspflege. Der Bruchsee in Bleyen ist das
vereinseigene Gewässer und wird regelmäßig von den
Anglern gepflegt. Dazu gehören Baumpflegearbeiten
und das Einsammeln von Müll. Der Angelverein
beteiligt sich aber auch an Gehölzpflegemaßnahmen
i m n ä h e re n U m k re i s g e m e i n s a m m i t d e r
Naturschutzbehörde und der Freiwilligen Feuerwehr.
Zu den Traditionen des Angelvereins zählen das
jährliche „Anangeln“ im Frühjahr
und das „Abangel“ im Herbst sowie
das jährliche Heringsangeln im
April im Strehlasund.

Arbeitsinitiative Letschin e.V.
Bahnhofstraße 31, 15324 Letschin, www.arbeitsinitiative-letschin.de, Tel. +49 (0) 33 475 50 961

Arbeitsinitiative
L e t s c h i n e .V. j e s t
organizacją założoną
w 1990 roku. Od tego
czasu stowarzyszenie mocno się rozwinęło. Jako
partner agencji zatrudnienia - centrum pracy
Märkisch-Oderland, powiatu Märkisch-Oderland
oraz wielu gmin, stowarzyszeń, firm i innych
instytucji, wspieramy osoby bezrobotne
i pomagamy w integracji zawodowej
lub szkoleniowej.
Zgodnie z celem naszego stowarzyszenia istnieją
następujące priorytety: promocja ochrony
środowiska, ochrona krajobrazu i ochrona
zabytków, promocja edukacji i wychowania,
promocja opieki domowej i historii lokalnej,
promocja dobrobytu młodzieży i wsparcie
dla potrzebujących.
Stowarzyszenie prowadzi działalność
w różnych lokalizacjach: ekologiczny
dziedziniec i pracownia drewna
w Letschin, sala dźwiękowa
w Rathstock, stodoła do pieczenia
w Buschdorf, a także ogród zoologiczny
i naturalna stodoła w Mallnow.

Die Arbeitsinitiative
Letschin e.V. wurde 1990
gegründet. Seit dieser
Zeit hat sich die Arbeit
des Vereins stetig entwickelt. Als Partner der Agentur
für Arbeit, des Jobcenters Märkisch-Oderland, des
Landkreises Märkisch-Oderland sowie vieler
Kommunen, Vereine und anderer Institutionen und
Unternehmen, begleiten wir arbeitslose Menschen
und unterstützen sie bei der Integration in Arbeit oder
Ausbildung.
Entsprechend unseres Vereinszweckes ergeben sich
folgende Schwerpunkte: Förderung des Umwelt-,
Landschafts- und Denkmalschutzes, Förderung von
Bildung und Erziehung, Förderung der Heimatpflege
und Heimatkunde, Förderung der Jugendhilfe sowie
der Unterstützung hilfebedürftiger Personen.
Die Arbeitsinitiative Letschin e.V. betreibt verschiedene
Einsatzstellen:
d e n Ö ko l o g i s c h e n H o f u n d d i e
Holzwerkstatt in Letschin, das
Klangzimmer in Rathstock, die
Backscheune in Buschdorf sowie den
Haustiergarten und die Naturscheune in
Mallnow.
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Dorfentwicklungsverein “Malnowe” e.V.
Bruchweg 2, 15326 Lebus OT Mallnow, Tel. +49 (0) 336 02 436

Stowarzyszenie zostało założone
26.02.1996 roku.
Zadania stowarzyszenia polegają na
rozwoju i promocji życia społeczności
wiejskiej, odrodzeniu tradycyjnych
zwyczajów i obyczajów oraz
zachowaniu dziedzictwa
historycznego, pielęgnowaniu i kształtowaniu
krajobrazu i przyrody, zaangażowaniu wielu
obywateli w zachowanie i upiększanie wizerunku
wsi, odpowiedzialności za słabszych społecznie,
niepełnosprawnych, starszych obywateli
i młodzież, a także planowaniu wydarzeń
w życiu społeczności wiejskiej.
Stowarzyszenie promuje i wspiera
projekty "Allee der Jahresbäume”
(Aleja drzew jednorocznych)
i "Haustiergarten Mallnow” (Ogród dla
zwierząt domowych Mallnow). Każdego
roku organizowane są spacery
Adonisröschen, dzień drzewa, święto
wielkanocne i imprezy dla dzieci.

Gegründet wurde der Verein am
26.02.1996.
Die Aufgaben des Vereins bestehen in der
E n t w i c k l u n g u n d F ö rd e r u n g d e s
dörflichen Gemeinschaftslebens, der
Wiederbelebung traditioneller Sitten und
Bräuche sowie Bewahrung des
geschichtlichen Erbes, die Pflege und Gestaltung des
Landschafts- und Naturgebietes, die Einbeziehung
vieler Bürger in die Erhaltung und Verschönerung des
Dorfbildes, die Verantwortung für sozial Schwächere,
Behinderte, ältere Bürger und Jugendliche
sowie der Planung von Veranstaltungen im
dorfgemeinschaftlichen Zusammenleben.
Der Verein fördert und unterstützt die
Projekte „Allee der Jahresbäume“ und
„Haustiergarten Mallnow“. Jährlich werden
Adonisröschen-Wanderungen, der Tag des
Baumes, ein Osterfest und Kinderfeste
organisiert.

Golzower Sportverein e.V.
Am Sportplatz 1, 15328 Golzow, www.golzower-sv.de, Tel . +49 (0) 33 472 50 212

S t ow a r z y s z e n i e p ow s t a ł o w 1 9 9 0 ro k u .
Stowarzyszenie zajmuje się promocją
i uprawianiem sportu tylko w wielu dziedzinach.
Opieka i wsparcie młodych ludzi jest postrzegane
jako szczególnie ważne
zadanie. Stowarzyszenie
jest szczególnie
zaangażowane w piłkę
nożną mężczyzn i kobiet,
tenis stołowy i rzutki.
Każdego roku odbywają
się różne turnieje
i mistrzostwa.
S t ow a r z y s z e n i e j e s t
również aktywnym
partnerem w organizacji
i organizacji uroczystości
w społeczności.

Der Verein wurde 1990 gegründet. Der Verein verfolgt
ausschließlich die Förderung und die Ausübung des
Sports in vielen Bereichen. Die Betreuung und
Förderung von Jugendlichen wird als besonders
wichtige Aufgabe
angesehen. Der Verein
engagiert sich besonders
im Männer- und
Frauenfußball, im
Tischtennis und beim Dart.
Jährlich werden
verschiedene Turniere und
Meisterschaften
ausgetragen. Der Verein ist
ebenfalls ein aktiver
Partner bei der
Ausrichtung und
Gestaltung von Festen in
der Gemeinde.
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Hand in Hand Verein Berlin/Brandenburg
Landsberger Allee 217A, 13055 Berlin, www.handinhand-brandenburg.berlin,
Tel. +49 (0) 15 756 859 225

Stowarzyszenie zostało założone w 2019 roku.
Członkowie założyciele to: przedstawiciel CDU
B ra n d e n b u rg B ra n d e n b u rg K . A u g u s t i n ,
przedstawiciel lewicy B. Fortunato, aktorka
B. Schöne, starszy przedstawiciel obywatelski
i przewodniczący Komitetu Społecznego
E. Miethke, Dr. K. Urban, M. Klich i założyciel szkoły
I. Tischer. Stowarzyszenie propaguje zasady
solidarności i łączy ludzi ze sobą. Stowarzyszenie
postawiło sobie za zadanie wspieranie,
w z m a c n i a n i e , e d u k o w a n i e
i towarzyszenie ludziom w ich problemach.

Der Verein wurde 2019 gegründet.
Dir Gründungsmitglieder sind: CDU
Landtagsabgeordnete Brandenburg K. Augustin, Die
L i n ke L a n d t a g s a b g e o rd n e t e B. F o r t u n a t o ,
Schauspielerin B. Schöne, Seniorenbeauftragte und
Vorsitzende des Sozialausschusses E. Miethke, Dipl.
Wirtschaftsjuristin Dr. K. Urban, Buchautorin M. Klich
und Schulgründerin I. Tischer Der Verein steht für das
Solidarprinzip und verbindet die Menschen
miteinander.
Die Menschen in ihren Anliegen zu unterstützen, zu
stärken, aufzuklären und zu begleiten, hat sich der
Verein zur Aufgabe gemacht.

Działania: codzienna pomoc, pomoc sąsiedzka,
wydarzenia informacyjne z dziedziny
pielęgniarstwa, szkolenia, dalsze kształcenie
i wydarzenia w dziedzinie kultury i sztuki, edukacji
i środowiska wspólne spotkania i działania.

Aktivitäten: Alltagshilfe, Nachbarschaftshilfe,
Informationsveranstaltungen zur Pflege, zur Aus-,
Fort- und Weiterbildung sowie Veranstaltungen in den
Bereichen Kunst- und Kultur, Bildung und Umwelt,
gemeinsame Treffen und Unternehmungen.
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Heimatverein Neuhardenberg e.V.
Karl-Marx-Allee 22, 15320 Neuhardenberg, www.neuhardenberg.org, Tel. + 49 (0) 33 476 60 740

Stowarzyszenie istnieje od lipca 1991 roku i liczy
obecnie 54 członków. Celem organizacji jest
promocja dbałości o ojczyznę i lokalnej historii.
Jest to realizowane poprzez organizację wystaw,
wykładów i nadzór nad salami wystawowymi
w Neuhardenberg, jako miejsce kultywowania
historii, tradycji, zachowania aktualnych wydarzeń
i dokumentacja historii lokalnej Neuhardenberg.
P o n a d t o o b e j m u j e rów n i e ż w s p ó ł p ra c ę
z e s t ow a r z y s z e n i a m i w N e u h a rd e n b e r g
i pielęgnowanie partnerskich stosunków z gminami
partnerskimi.
Projekty
Muzeum Wiejskie: Obecne muzeum wiejskie Alte
Schule znajduje się w pruskim budynku szkolnym,
wybudowanym około 1905 roku. Od 1999 roku
przyjmuje zwiedzających. Co roku oprócz wystawy
stałej organizowane są zmieniające się wystawy
specjalne, a ofertę uzupełnia sad łąkowy.
Szlak historyczny przez Neuhardenberg i powiaty
Altfriedland, Bärwinkel, Quappendorf i Wulkow.
To szlak historii prowadzący do znaczących
architektonicznie i przesiąkniętych historią budowli
tego miejsca i jego dzielnic, definiujących krajobraz
miasta.
Działania:

Święto Stowarzyszenia: co roku odbywa się
festiwal klubowy o nazwie "Bollenfüßlerfest",

Polsko-niemieckie spotkania ze
stowarzyszeniami,

Nadzór nad wystawami stałymi i specjalnymi
w muzeum wiejskim,

Renowacja tablic szlaku historycznego.

Der Verein besteht seit Juli 1991 und hat heute 54
Mitglieder. Zweck des Vereines ist die Förderung von
Heimatpflege und Heimatkunde. Dies wird
gewährleistet durch Ausstellungen, Vorträge und
Betreuung der Ausstellungsräume in Neuhardenberg
als Stätte zur Pflege von Historie, Tradition und
Bewahrung des Zeitgeschehens, Dokumentation der
Ortsgeschichte Neuhardenbergs. Dazu gehört auch
die Kooperation mit den Neuhardenberger Vereinen
und Pflege der Partnerschaftsbeziehungen zu den
Partnergemeinden Neuhardenbergs.
Projekte
Dorfmuseum: Das heutige Dorfmuseum Alte Schule
befindet sich in einem preußischen Schulgebäude,
erbaut ca. 1905. Seit 1999 werden Besucher betreut,
gibt es neben der Dauerausstellung jährlich
wechselnde Sonderausstellungen, eine Streuobstwiese
rundet das Angebot ab.
Geschichtspfad durch Neuhardenberg und Ortsteile
Altfriedland, Bärwinkel, Quappendorf und Wulkow:
Der Geschichtspfad führt zu den Bauten des Ortes und
seiner Ortsteile, die architektonisch bedeutend und
geschichtsträchtig sind, ortsbildprägend und
markant. Es wurde ein Flyer in Deutsch, Polnisch und
Englisch erarbeitet.
Aktivitäten

Vereinsfest: Jährlich findet ein Vereinsfest mit der
Bezeichnung „Bollenfüßlerfest“ statt,

Deutsch-polnische Treffen mit Vereinen,

Betreuung der Dauer- und Sonderausstellungen im
Dorfmuseum,

Erneuerung von Tafeln des Geschichtslehrpfades.
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Imkerverein Letschin und Umgebunge.V.
Am Baggesee 6, 15328 Golzow, www.imkerverein-letschin.de, Tel. +49 (0) 33 472 50 743

Stowarzyszenie Pszczelarzy Letschin i okolic zostało
założone w lipcu 1863 roku. Stowarzyszenie
ma siedzibę w Letschin i obejmuje północnowschodni region Oderbruch (Kotliny
Freienwaldzkiej).

Der Imkerverein Letschin und Umgebung e. V. wurde
im Juli 1863 gegründet. Der Verein hat seinen Sitz in
Letschin und erstreckt sich auf das nordöstliche Gebiet
des Oderbruchs.
Die Vereinstätigkeiten beziehen sich auf die Förderung
und die Entwicklung der Imkerei, insbesondere: die
Förderung einer zeitgemäßen Imkerei durch
Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch, die
fachliche Beratung der Mitglieder, die Förderung der
Zuchtarbeit zum Erhalt einer sanften, gut lenkbaren
Biene, die Einflussnahme zur Erhaltung der
Bienengesundheit einschließlich des Schutzes der
Bienen, der Pflege und Erhaltung der heimischen
Natur sowie des kulturellen Erbes der Imkerei, die
Unterstützung der Arbeit mit Jugendlichen und
Kindern unter dem Gesichtspunkt der zuvor
genannten Aufgaben und die Vertretung der Ziele in
der Öffentlichkeit.

Działalność Stowarzyszenia związana jest
ze wspieraniem i rozwojem pszczelarstwa,
a w szczególności: promocją nowoczesnego
pszczelarstwa poprzez transfer wiedzy i wymianę
doświadczeń, udzielanie porad eksperckich
członkom, wspieranie pracy hodowlanej w celu
utrzymania łagodnej, łatwo sterowalnej pszczoły,
wywieranie wpływu na utrzymanie zdrowia pszczół,
w tym na ochronę pszczół, pielęgnowanie
i zachowanie lokalnej przyrody i dziedzictwa
kulturowego pszczelarstwa, wspieranie pracy
z młodzieżą i dziećmi w zakresie wyżej
wymienionych zadań oraz prezentowanie celów
opinii publicznej.
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Interessengemeinschaft Militärgeschichte Neuhardenberg e.V.
Flugplatzmuseum Neuhardenberg, 15320 Neuhardenberg, www.flugplatzmuseumneuhardenberg.de,
Tel. +49 (0) 15 118 379 740

Grupa zainteresowań odpowiedzialna za
muzeum lotniska Neuhardenberg.
Celem stowarzyszenia jest zachowanie
i przedstawienie historii militarnej
Neuhardenberg.
Poza tym: gromadzenie, przetwarzanie
i przedstawianie publicznie obiektów,
dokumentów, spuścizny, informacji i innych
materiałów z dziedziny historii wojskowości
Neuhardenberg i lotnictwa ogólnie. Jednocześnie
przedstawiamy militarną i regionalną historię bazy
wojskowej w Neuhardenberg.
Realizujemy to poprzez wystawy, wykłady i nadzór
nad salami wystawienniczymi
lub dzień muzeów z wieloma
aktywnościami.

Die Interessengemeinschaft Träger des
Flugplatzmuseums Neuhardenberg.
Zweck des Vereins ist die Wahrung und
Darstellung der Militärgeschichte des Ortes
Neuhardenberg.
Der Verein setzt sich zum Ziel, Gegenstände,
Schriftgut, Nachlässe, Informationen und
sonstiges Material aus den Bereichen der
Militärgeschichte Neuhardenberg und der Fliegerei im
Allgemeinen zu sammeln, aufzubereiten, und der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Gleichzeitig soll die
militärische und regionale Geschichte des
Militärstützpunktes Neuhardenberg dargestellt
werden.
Dies wird gewährleistet durch
Ausstellungen, Vorträge und
B e t r e u u n g
d e r
Ausstellungsräume oder dem
Museumstag mit vielen
Aktionen.

OderlandKids e. V.
Hauptstraße 1a, 15328 Zechin, www.oderlandkids-zechin.de, Tel. +49 (0) 33 473 90 777

Stowarzyszenie OderlandKids e.V.
zostało założone we wrześniu 2007 roku
przez rodziców i sympatyków. Naszym
celem jest wspieranie dzieci i młodzieży,
u p u b l i c z n i a n i e i c h i n t e re s ów,
reprezentowanie ich, przyczynianie się
do ich realizowania się oraz
oddziaływanie międzypokoleniowe. Postrzegamy
dzielnicę Golzów jako nasze miejsce działania.
Naszym celem jest
zaoferowanie dzieciom
i młodzieży z okolicznych
społeczności różnych
dziedzin działalności
i możliwość udziału
w projektach i wydarzeniach.

Der Verein OderlandKids e.V. hat sich im
September 2007 aus Eltern und
Sympathisanten gegründet.
Unser Ziel ist es Kinder und Jugendliche zu
fördern, deren Interessen öffentlich zu
m a c h e n , z u v e r t re t e n , z u d e re n
Durchsetzung beizutragen und
generationsübergreifend zu wirken. Wir sehen den
Amtsbereich Golzow als unsere Wirkungsstätte. Ziel ist
es, Kindern und Jugendlichen
aus den umliegenden
Gemeinden verschiedene
Beschäftigungsfelder und
Mitwirkungsmöglichkeiten bei
Projekten und Veranstaltungen
zu bieten.
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Sophienthaler Ortsverein „Regenbogen“ e.V.
Oderstraße 69, 15324 Letschin OT Sophienthal, www.herberge-haus-regenbogen.de, Tel. +49 (0) 33 47 33 56

Do zadań stowarzyszenia należy promowanie
i podtrzymywanie starych tradycji i zwyczajów
regionu, promowanie ochrony przyrody i ptaków
oraz zakwaterowanie dzieci i grup młodzieżowych,
rodzin, rowerzystów i innych turystów. Jesteśmy
małym stowarzyszeniem liczącym 6 członków.
Stowarzyszenie utrzymuje „Herberge Haus
Regenbogen“ z 34 miejscami, który może być
używany przez cały rok. Istnieje
również możliwość biwakowania
na terenie obiektu.
Stowarzyszenie oferuje
różnorodne formy spędzania
wolnego czasu, by być kreatywnym,
poznawać kraj, jego mieszkańców
oraz stare rzemiosła (przędzenie
wełny).

Die Aufgaben des Vereins liegen in der Förderung und
Pflege alter Traditionen und Brauchtums der Region,
in der Förderung des Natur- und Vogelschutzes und in
der Beherbergung von Kinder- und Jugendgruppen,
Familien, Radwanderern und anderen Touristen.
Es ist ein sehr kleiner Verein mit 6 Mitgliedern.
Der Verein unterhält die „Herberge Haus Regenbogen“
mit 34 Plätzen, die ganzjährig genutzt werden können.
Auf dem Gelände gibt es ebenfalls die
Möglichkeit zum Campen.
Der Verein bietet verschiedene
Freizeitaktivitäten an sich kreativ zu
betätigen und die Möglichkeit Land,
Leute und altes Handwerk (Wolle,
Spinnen) zu erleben.

Steremat gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsweg 71, 15344 Strausberg, www.sterematbsg.de, Tel. +49 (0) 33 413 59 63 10

S T E R E M A T
Beschäftigungsgesellschaft
mbH zostało założone
14 grudnia 1995 roku. Spółka jest organizacją
non-profit. Jej działania skierowane są do grup
docelowych, którym zapewnia się wsparcie
społeczno-pedagogiczne i kwalifikacje zawodowe
w celu wsparcia ich integracji na rynku pracy.
Cel ten realizujemy poprzez różne projekty
w powiatach Märkisch Oderland i Barnim
w następujących obszarach działalności: oferty
społeczne dla różnych grup docelowych,
bezpieczeństwo na drogach/kształcenie w zakresie
ruchu drogowego, możliwości spędzania czasu
wolnego i kształcenia dzieci i młodzieży, ochrona
środowiska i przyrody,
regionalny rozwój strukturalny
i rozwój infrastruktury
turystycznej, integracja
z podstawowym rynkiem pracy
i w kształceniu, szeroka oferta
w domach wielopokoleniowych,
dalsze kształcenie i podnoszenie
kwalifikacji, a także doradztwo
i wsparcie.

Am 14. Dezember 1995 wurde
d i e
S T E R E M A T
Beschäftigungsgesellschaft
mbH gegründet.
Die Gesellschaft ist gemeinnützig tätig. Ihre Tätigkeiten
sind gerichtet auf Zielgruppen, die sozialpädagogisch
betreut und fachlich qualifiziert werden, um deren
Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.
Diese Zielstellung verwirklichen wir durch
unterschiedliche Projekte in den Landkreisen Märkisch
Oderland und Barnim in folgenden Tätigkeitsfeldern:
Soziale Angebote für verschiedene Zielgruppen,
Verkehrssicherheit/Verkehrserziehung, Freizeit- und
Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche,
Umweltbereich und Naturschutz, Regionale
Strukturentwicklung und
Entwicklung touristischer
Infrastrukturen, Integration in den
ersten Arbeitsmarkt und in
Ausbildung, vielfältige Angebote im
Mehrgenerationenhaus,
Weiterbildung und Qualifizierung
sowie Beratung und Betreuung.
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SV Grün-Weiß Letschin 1922 e.V.
Der Vorsitzende, Küstriner Straße 6, 15324 Letschin, www.gruen-weiss-letschin.de

Stowarzyszenie realizuje wyłącznie
i bezpośrednio cele charytatywne
poprzez uprawianie i promowanie
sportu we wszystkich dziedzinach.
Realizuje się to poprzez: odpowiednią
organizację uporządkowanej
działalności sportowej, gier i ćwiczeń dla
wszystkich odbiorców, realizację
zorientowanej na wyniki działalności
szkoleniowej, udział w specyficznych dla
s p o r t u w y d a r z e n i a c h k l u b ow y c h , u d z i a ł
w turniejach i pokazach oraz zawodach
sportowych. Poza tym realizacja ogólnych imprez
młodzieżowych o charakterze sportowym oraz
w s p ó ł p ra c a z ró ż n y m i s p o ł e c z n o ś c i a m i
sportowymi, które są częścią stowarzyszenia.
Obecnie mamy 260 członków, którzy mogą
uprawiać różne sporty w siedmiu istniejących
sekcjach (akrobatyka, bilard , piłka nożna kobiet +
mężczyzn, unihokej, karate, tenis stołowy, rzutki).
Szkoła i Centrum Sportu w Letschin oraz hala
sportowa Ortwig odgrywają tu ważną rolę.
Na corocznym rodzinnym festiwalu sportowym jest
wiele różnych zajęć sportowych i wiele zabawy.
Stowarzyszenie kilkakrotnie brało udział w "Żywym
Kalendarzu Adwentowym" z zajęciami sportowymi
i jest ważnym partnerem w najważniejszych
wydarzeniach w miejscowości.

Der Verein verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke durch
Ausübung und Förderung des Sports in
allen Bereichen.
Dies wird verwirklicht durch: eine
entsprechende Organisation eines
geordneten Sport-, Spiel- und
Übungsbetriebes für alle Bereiche, die
Durchführung eines leistungsorientierten
Trainingsbetriebes, die Teilnahme an
sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, die
Beteiligung an Turnieren und Vorführungen sowie
s p o r t l i c h e n We t t k ä m p f e n . A b e r a u c h d i e
Durchführung von allgemeinen sportorientierten
Jugendveranstaltungen und die Beteiligung an
Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften sind
Bestandteil der Vereinsarbeit.
Den derzeit 260 Mitgliedern wird über die
vorhandenen sieben Sektionen (Akrobatik,
Kegelbillard, Fußball Frauen + Männer, Floorball,
Karate, Tischtennis, Darts) die Ausübung ihres Sportes
ermöglicht. Das Letschiner Schul- und Sportzentrum
Oderbruch und die Sporthalle Ortwig spielen dabei
eine wichtige Rolle.
Beim jährlichen Familiensportfest gibt es viele
unterschiedliche sportliche Aktivitäten und jede
Menge Spaß. Mehrmals hat sich der Verein mit
sportlichen Angeboten am „Lebendigen
Adventskalender“ beteiligt und ist ein wichtiger
Partner bei den dörflichen Höhepunkten.
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Verein "Rehkitz" e.V.
Schulstraße 16, 15324 Letschin / OT Kienitz, www.landherberge-kienitz.de, Tel. +49 (0) 33 478 46 16

Od 1991 roku stowarzyszenie ma swoją siedzibę
w dawnej szkole podstawowej
w Kienitz. Po wielu zmianach szkoła została
przekształcona w wiejski hostel, który jest
prowadzony przez stowarzyszenie.
Schronisko wiejskie jest szczególną atrakcją dla
młodych i starszych gości. Jest ono odwiedzane
przez grupy przedszkolne i szkolne, studentów,
miłośników sportów wodnych, rowerzystów i grupy
rodzinne.
Do dyspozycji gości są 33 łóżka w 14 pokojach.
Pokoje grupowe stanowią uzupełnienie oferty.
Na rozległym terenie zewnętrznym znajduje się
plac zabaw, miejsce do grillowania i możliwość
biwakowania.
Oferowany jest szeroki
wachlarz działań: Wędrówki
z przyrodą wzdłuż Odry i łąk
nadodrzańskich - wyprawa
z lupą, lornetką,
mikroskopem, zajęcia
sportowe, kreatywne oferty
lub propozycje poznania
zabytków, kraju i dawnego
rzemiosła.

In der ehemaligen Kienitzer Grundschule hat seit 1991
der Verein
seinen Sitz. Nach vielen Umbauten
entstand aus der Schule eine Landherberge, welche
vom Verein betrieben wird.
Die Landherberge ist für große und kleine Besucher ein
besonderer Anziehungspunkt. Als Gäste sind Kita undSchulgruppen, Studenten, Wassersportler, Radler und
Familiengruppen stets willkommen.
Für die Gäste stehen 33 Betten in 14 Räumen bereit.
Gruppenräume ergänzen das Angebot. Auf dem
weitläufigen Außengelände gibt es einen Spielplatz,
einen Grillplatz und die Möglichkeit zum Zelten.
Es werden vielschichtige Aktivitäten angeboten:
Naturerlebniswanderungen entlang der Oder und den
Oderwiesen – Expedition mit
Lupe, Fernglas, Mikroskop,
sportlichen Aktivitäten,
kreative Angebote oder
Angebote zum Kennenlernen
von Sehenswürdigkeiten,
Land und altem Handwerk.

Verein zum Schutze der Umwelt in MOL e.V.
Wirtschaftsweg 71, 15344 Strausberg, www. vsu-mol.de, Tel. +49 (0) 33 413 59 63 19

Stowarzyszenie jest uznaną
organizacją non-profit,
rzetelnym usługodawcą oraz
partnerem w zakresie promocji
nauki i badań w dziedzinie
ekologii. Grupy docelowe to
osoby bezrobotne i zagrożone bezrobociem,
a także dzieci i młodzież, zwłaszcza osoby
niepełnosprawne i rehabilitowane.

Der Verein ist ein anerkannter,
g e m e i n n ü t z i g e r Ve re i n , e i n
zuverlässiger Dienstleister und
Partner für die Förderung von
Wissenschaft und Forschung auf
dem Gebiet der Ökologie.
Zielgruppen sind arbeitslose und von Arbeitslosigkeit
bedrohte Menschen sowie Kinder und Jugendliche,
insbesondere Menschen mit Behinderungen und
Rehabilitanden.

Projekty te pełnią funkcję równoważenia
społecznego i poprawiają spójność społeczną oraz
jakość życia. Łączymy zatrudnienie z promocją
i rozwojem wspólnego dobra. Dzięki naszej pracy
przyczyniamy się do ochrony środowiska
naturalnego w regionie.

Mit den Projekten wird eine soziale Ausgleichsfunktion
erfüllt und es wird der sozialen Zusammenhalt und die
Lebensqualität verbessert.
Wir verbinden Beschäftigung mit der Förderung und
Entwicklung des Allgemeinwohls.
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Kita Bienenschwarm e.V.
Ortwiger Hauptstraße 29, 15324 Letschin OT Ortwig, www.kita-bienenschwarm.de, Tel: +49 (0) 33 478 49 13

Przedszkole/żłobek „Bienenschwarm”
e.V. („Rój pszczół”) jest obiektem
powstałym z inicjatywy rodziców.
Dzieci z okolicznych miejscowości
i gmin powinny mieć możliwość nauki
i wychowania przez wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną bez konieczności
pokonywania dużych odległości
na dojazd.
Wszystkie dzieci (w wieku od 0 do 6 lat)
powinny czuć się bezpiecznie i mieć możliwość
swobodnego rozwoju. Ważnym zadaniem
organizacji jest uzupełnianie i wspieranie rodziny.
Dziecko musi mieć prawo do bycia dzieckiem. Na tej
podstawie celem naszych działań jest nauka dzieci
d o by c i a w ra ż l i w y m i s i l n y m d o ż y c i a
w społeczeństwie.
W ciągu roku przedszkole oferuje kilka atrakcji,
takich jak: udział w olimpiadzie przedszkolnej,
impreza pożegnalna z dziećmi w wieku szkolnym
lub rodzinny Dzień Sportu.
Dzięki dotacjom z „Aktion Mensch” (”Akcja
Człowiek”) można było wyposażyć kuchnię
i zrealizowano różne projekty, m.in. ogródek
użytkowy. Stowarzyszenie co roku zgłasza się do
„Aktion Mensch”.

Die Kita „Bienenschwarm“ e.V. ist eine
Elterninitiativkita. Kinder der
umliegenden Orte und Gemeinden sollen
die Möglichkeit zur Bildung und
E r z i e h u n g d u rc h p ä d a g o g i s c h e s
Fachpersonal erhalten, ohne dafür große
Anfahrtswege in Kauf nehmen zu
müssen.
Alle Kinder (O bis 6 Jahre) sollen sich
geborgen fühlen und sich frei entfalten
dürfen. Eine wichtige Aufgabe besteht darin,
familienergänzend und familienunterstützend zu
wirken. Ein Kind muss Kind sein dürfen. Auf dieser
Grundlage ist es das Ziel, die Kinder sensibel und stark
zu machen für das Leben in unserer Gesellschaft.
Im Laufe des Jahres gibt es einige Höhepunkte für die
Kita, wie: die Teilnahme an der Kita-Olympiade, ein
Fest zur Verabschiedung der Schulkinder oder den
Familiensporttag.
Durch Spendengelder der „Aktion Mensch“ konnte eine
Küche eingerichtet werden und verschiedene Projekte
wurden umgesetzt, z.B. ein Nutzgarten. Der Verein
bewirbt sich weiterhin jedes Jahr bei der „Aktion
Mensch“.
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„Land & Leute“ Region Lausitzer Neiße e. V.
Preschner Weg 5, 03149 Forst (Lausitz), Tel. +49 (0) 35 626 63 871

Stowarzyszenie zajmuje się promocją
turystyki oraz ochroną przyrody
i kultury na Łużycach. W tym kontekście
organizowane są wycieczki rowerowe
z przewodnikiem i wycieczki przez
wschodnie Dolne Łużyce i powiat Żary
/ dawniej Sorau.
Stowarzyszenie utrzymuje również
bliskie kontakty z władzami lokalnymi w Niemczech
i Polsce oraz przedsiębiorcami. Zachęca też
i wspiera udział dzieci, młodzieży,
seniorów i osób niepełnosprawnych
do kontaktu z lokalną przyrodą
i kulturą.

Der Verein beschäftigt sich mit der
Förderung von Tourismus und dem Erhalt
von Natur und Kultur in der Lausitz. In
diesem Zusammenhang werden geführte
Radtouren und Exkursionen durch die
östliche Niederlausitz und dem Kreis
Żary/ehemals Sorau organisiert.
Ebenfalls werden enge Kontakte zu
deutschen und polnischen Behörden sowie
Unternehmen aufgebaut und gepflegt. Auch das
Heranführen von Kindern, Jugendlichen,
Senioren und Behinderten an die
heimische Natur und Kultur werden
gefördert und unterstützt.

„ARTENVIELFALT retten e.V.
Hermersdorfer Hauptstr.28, 15374 Müncheberg, OT Hermersdorf, www.artenvielfalt-retten.de
Tel. +49 (0) 33 432 63 43 08

Stowarzyszenie zostało założone w 2017 roku, aby
aktywnie i znacząco przyczynić się do zachowania
różnorodności biologicznej.
Naszym celem jest zebranie wiedzy różnych
podmiotów i stworzenie centrum edukacyjnego
w zakresie ochrony różnorodności biologicznej,
które będzie otwarte dla wszystkich aktywistów
działających na rzecz ochrony gatunków. Na terenie
posesji zostanie utworzony obszar pokazowy,
na którym zostanie jasno pokazane, co można
sadzić oraz jak robić to sensownie, aby w prosty
sposób aktywnie uczestniczyć w ochronie
gatunków. Odbędą się imprezy edukacyjne
o tematyce przyrodniczej, w których wezmą udział
szkoły, przedszkola i inne instytucje publiczne,
a także odwiedzający Centrum.
Tworzymy również
Pasy Kwiatowe, które
są finansowane
z utworzonego
p o r t a l u
internetowego i w ten
sposób nawiązuje się
połączenie między
zaangażowanym
i darczyńcami
a rolnikami.

Der Verein wurde 2017 gegründet, um einen aktiven
und wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt
zu leisten.
Ziel ist es, das Wissen verschiedener Akteure
zusammenzuführen und ein Bildungszentrum zum
Schutz der Artenvielfalt aufzubauen, welches allen
ArtenschützerInnen offensteht. Auf dem Grundstück
wird ein Vorzeigegelände geschaffen, wo anschaulich
gezeigt wird, was wer wie sinnvoll pflanzen kann, um
auf einfache Weise aktiv beim Artenschutz
mitzumachen. Es finden naturpädagogische
Veranstaltungen statt wobei Schulen, Kitas und
weitere öffentliche Einrichtungen, sowie die Besucher
des Geländes mit einbezogen werden.
Über das aufgebaute Internetportal werden
Blühstreifen Patenschaften vermitteln und so wird die
Verbindung zwischen
engagierten Spendern
und Landwirten
hergestellt.
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Heimatverein "Oderaue Genschmar" e.V.
Hauptstr. 16, 15328 Küstriner Vorland OT Gorgast, www.oderaue-genschmar.de, Tel. +49 (0) 33 472 58 01 80

Zaangażowani obywatele ówczesnej gminy
Genschmar założyli w dniu 8 kwietnia 1997 roku
Stowarzyszenie Heimatverein.
Z uwagi na to, że w obrębie gminy znajduje się
rezerwat przyrody „Oderaue Genschmar ”,
jednogłośnie zgodzili się na używanie tej nazwy,
by w ten sposób wyrazić ścisły związek z naszym
regionem. Celem stowarzyszenia jest promocja
dbałości o ojczyznę i lokalną historię. Cele
statutowe są realizowane w szczególności poprzez
imprezy służące utrzymaniu tradycji, kontynuację
lokalnej kroniki, pracę z dziećmi
i młodzieżą, wspieranie działalności seniorów oraz
grup inicjujących realizację celów stowarzyszenia.
Co roku organizowane są różne - małe i duże
imprezy, takie jak wędrówka noworoczna, lokalny
festiwal, Halloween dla dzieci czy jasełka.
Stowarzyszenie jest wydawcą rocznego kalendarza
Genschmar.
Heimatverein bierze udział
wspierając jednocześnie lokalne
imprezy, takie jak „Dni Otwartych
Drzwi” w Przedszkolu.

Engagierte Bürger der damaligen Gemeinde
Genschmar gründeten am 8. April 1997 den
Heimatverein.
Auf Grund der Tatsache, dass sich in der Gemarkung
das Naturschutzgebiet „Oderaue Genschmar“
befindet, sprachen sich die Gründungsmitglieder
einstimmig dafür aus diesen Namen als Vereinsnamen
zu verwenden, um damit eine enge Verbindung zu
unserer Region zum Ausdruck zu bringen. Der Zweck
des Vereins ist die Förderung der Heimatpflege und
Heimatkunde. Der Satzungszweck wird insbesondere
durch die Durchführung von Veranstaltungen zur
B ra u c h t u m s p f le g e , d e r We it e r f ü h r u n g d e r
Ortschronik, die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen,
die Unterstützung der Seniorentätigkeit und die
Unterstützung von Initiativgruppen im Sinne des
Vereinszweckes erfüllt.
Jährlich werden die verschiedensten kleinen und
großen Veranstaltungen organisiert, wie die
Neujahrswanderung, das Heimatfest,
Kinder-Halloween oder das
K r i p p e n s p i e l . D e r Ve re i n i s t
Herausgeber des Genschmarer
Jahreskalender. Der Heimatverein
leistet bei vielen Veranstaltungen im
Ort Unterstützung, wie bei der Kita
zum „Tag der offenen Tür“.

Ökospeicher e.V.
Am Gutshof 1, 15326 Lebus OT Wulkow, www.oekospeicher.de, tel. +49 (0) 33 602 41 94 22

Ökospeicher jest zaangażowany
w proekologiczne zarządzanie
krajobrazem i rozwój ekologiczny
w rolnictwie, handlu, zużyciu
energii, architekturze, sztuce
i kulturze. Promowanie edukacji,
edukacji ekologicznej i udziału w badaniach
to także cele cząstkowe, które powinny prowadzić
do rozwoju i kształtowania
ekologicznego obszaru
gospodarczego. Ökospeicher
jest bezinteresownie aktywny
co oznacza, że nie prowadzi
działań dla celów
gospodarczych (zysku).

Der Ökospeicher setzt sich für
ökologisch orientierte
Landschaftspflege sowie für
ökologische Entwicklung im Landbau,
Gewerbe, der Energieanwendung,
Architektur, Kunst und Kultur ein. Die
Förderung von Bildung, Umwelterziehung und
Forschungsbeteiligung sind ebenfalls Teilziele, die alle
in die Entwicklung und Gestaltung
eines ökologischen
Wirtschaftsraumes münden
sollen. Der Ökospeicher ist
selbstlos tätig, er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
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„Schöner leben in Küstrin-Kietz“ e.V.
Mittelstraße 22, 15328 Küstriner Vorland OT Küstrin-Kietz, e-mail: bialek-kuestrin-kietz@t-online.de
Tel. +49 (0) 33 479 40 72

W maju 2007 roku powstało stowarzyszenie
„Schöner leben in Küstrin-Kietz” e.V., które
corocznie organizuje wiele działań i wydarzeń
aktywnie kształtując życie społeczne miasta.
Obejmuje to wiosenne porządki w mieście, pchli
targ czy salon adwentowy. Imprezy organizowane
są również we współpracy z innymi lokalnymi
stowarzyszeniami, jak np. Halloween. Kolejnym
celem stowarzyszenia jest dalsze poszerzanie
oferty turystycznej w Küstrin-Kietz.
Projekt Bücherbox am Rastplatz
W 2019 roku stara budka telefoniczna została
przeprojektowana na pudełko na książki.
Wybierasz książkę do zabrania
i zostawiasz za to kolejną. Są to
thrillery i romanse, a także klasyki
światowej literatury, książki
kucharskie, książki dla dzieci dla
wszystkich grup wiekowych
i wiele innych dzieł literackich.

Im Mai 2007 wurde der Verein „Schöner leben in
Küstrin-Kietz“ e.V. gegründet. Der Verein organisiert
jedes Jahr viele Aktionen und Veranstaltungen, um das
gesellschaftliche Leben im Ort aktiv zu gestalten. Dazu
gehören der Frühjahrsputz im Ort, der Trödelmarkt
oder das Adventstübchen. In Kooperation mit anderen
Ortsvereinen werden ebenfalls Veranstaltungen
organisiert, wie z.B. die Halloweenparty.
Ein weiteres Ziel des Vereins ist es, die touristischen
Angebote in Küstrin-Kietz weiter auszubauen.
Projekt Bücherbox am Rastplatz
2019 wurde eine alte Telefonzelle als Bücherbox
umgestaltet. Man sucht sich ein Buch zum Mitnehmen
aus und lässt ein anderes Buch
dafür da.
Es gibt Krimis und
Liebesromane ebenso wie Klassiker
der Weltliteratur,
Kochbücher,
Kinderbücher für jede Altersgruppe
und noch viele weitere
Literaturwerke.

Schulförderverein Theodor-Fontane-Schule Letschin e.V.
Parkstraße 2, 15324 Letschin, www. letschiner-schule.de, Tel. + 49 (0) 174 43 86 432

Stowarzyszenie powstało w kwietniu 1994
roku i obecnie
liczy 110 członków.
Naszym celem jest promocja edukacji
i szkolenia dla wzmacniania umiejętności
społecznych uczniów.
Stowarzyszenie
skutecznie wspiera wszelkie działania,
które mogą służyć lepszemu kształceniu
i wychowaniu uczniów. W szczególności
stowarzyszenie promuje zajęcia szkolne
i pozaszkolne, których
n i e
m o ż n a
s f i n a n s o w a ć
z b u d ż e t u S z ko ł y
im. Theodora Fontane
Letschin, ale które są
niezbędne dla misji
edukacyjnej szkoły.

Der Verein wurde im April 1994 gegründet
und hat z.Z. 110 Mitglieder. Das Ziel des
Vereins ist die Förderung von Bildung und
Erziehung sowie die Stärkung sozialer
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.
Der Verein unterstützt in wirkungsvoller
Weise alle Maßnahmen, die einer besseren
Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler
dienen können. Insbesondere fördert der Verein
schulische und
außerschulische
Aktivitäten, die nicht
ü b e r
d e n
Haushaltsplan der
Theodor-FontaneSchule Letschin
abgedeckt werden
können, aber für den
pädagogischen Auftrag
der Schule notwendig
sind.
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