
 

Baza danych organizacji pozarządowych 

 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „DZIERZKOWICE”   

Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie wpisane do Ewidencji UKS prowadzonej przez Starostę Kraśnickiego 
KRS -  
Numer NIP 7151877443 
REGON 060260846 
Dokładny adres: Terpentyna 182; 23-251 Dzierzkowice     
Telefon: 81  8221002,    
Faks: 81  8221002 w. 105 
Adres strony www, jeśli posiada: www.ulks.dzierzkowice.pl 
 
Władze: 

 Artur Bis   - prezes  

 Dorota Kwiatek - wiceprezes 

 Piotr Sawczuk  - sekretarz 

 Marta Wąsik – Cieślik - skarbnik 

 Paweł Gogół  - członek 

 Mariusz Firlej   - członek 

 Robert Lenart  - członek 

 Jacek Zdenicki  - członek 
 
Profil działalności: 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „DZIERZKOWICE” powstał w 1995 roku.  
Cele statutowe klubu to: 

1) planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży wiejskiej 
2) angażowanie młodzieży do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i 

zainteresowań sportowych 

 

http://www.ulks.dzierzkowice.pl/
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3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa 
4) organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa dla młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 

fizycznej i umysłowej 
5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 

Powyższe cele klub realizuje poprzez:  
1) prowadzenie zajęć szkoleniowych w dwóch sekcjach sportowych: piłki nożnej i tenisa stołowego 
2) organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych dla wszystkich chętnych, prowadzenie zajęć dla oldbojów, 

opieka nad siłownią itp. 
3) branie udziału w zawodach i turniejach indywidualnych i drużynowych, meczach ligowych itp. organizowanych przez inne 

organizacje i instytucje 
4) prowadzenie działalności wychowawczej i propagandowej 
5) utrzymywanie obiektów sportowych w dobrym stanie, dbanie o urządzenia i sprzęt, współudział w remontach. 

Osiągnięcia: 
Sekcja tenisa stołowego: 
  przez kilka lat udział w rozgrywkach II ligi kobiet (najwyższe miejsce: IV-te) 
 wygrana drużyny kobiet w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim i II-gie miejsce w półfinale na szczeblu 

ogólnopolskim 
 awans do II ligi drużyny mężczyzn i jednoroczny udział w tych rozgrywkach (miejsce 11-te) 
 wiele medali w mistrzostwach województwa w różnych kategoriach wiekowych (indywidualnie i drużynowo) 
 kilkukrotne reprezentowanie naszego województwa w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS (najwyższe miejsce: V-te w 

kategorii młodziczek). 
Sekcja piłki nożnej powstała od podstaw, działa dopiero kilka lat, ale już zanotowała dwukrotny awans (z C-klasy do B-klasy i z B-
klasy do A-klasy). Przy drużynie seniorów działają również: drużyna juniorów oraz Akademia Małego Piłkarza. 
ULKS „DZIERZKOWICE” był także organizatorem wielu imprez o zasięgu ponadgminnym. 
Były to m.in. w tenisie stołowym: Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Zrzeszenia LZS, półfinał Pucharu Polski na szczeblu 
ogólnopolskim, wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne, Mistrzostwa Powiatu Kraśnickiego, a także Festyny Sportowo – Rekreacyjne dla 
gmin powiatu kraśnickiego 

 



 

Baza danych organizacji pozarządowych 

 

 

Uczniowski Tenisowy Klub Sportowy w Dzierzkowicach 

 
Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie wpisane do Ewidencji UKS prowadzonej przez Starostę Kraśnickiego 
KRS - 
Numer NIP 7151936832 
REGON 360698556 
Dokładny adres: Terpentyna 182; 23-251 Dzierzkowice 
Telefon: 606 307 481 
Faks : brak 
Email: utks.dzierzkowice@onet.pl 
Adres strony www, jeśli posiada: nie posiada 
 
Władze: 

 Mirosław Sapuła – prezes 

 Dorota Nowak – wiceprezes 

 Aneta Piekarz - sekretarz 

 Celina Stefańczak – skarbnik 

 Żaneta Łojek - członek zarządu 

 Małgorzata Szatkowska - członek zarządu 

 Jolanta Mochol - członek zarządu 

 Radosław Dudek - członek zarządu 

 Joanna Frankiewicz - członek zarządu 
 
 
 
 

mailto:utks.dzierzkowice@onet.pl
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Profil działalności: 
Celami Klubu jest: 

1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły 
oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. 

2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do ich wieku, 
stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 

3)  Propagowanie i nauczanie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży. 
4) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 
5) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 
6) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
7) Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 
8) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 
9) Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży wiejskiej z uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 
10)  Szerzenie idei  integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz promowanie sukcesów sportowych młodzieży. 
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Stowarzyszenie „Szansa dla Ludmiłówki” 
Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
KRS – 0000327926 
D Data Powstania: 05.02.2009r.  
Numer NIP: 7151901093 
REGON: 060466619 
Dokładny adres: Ludmiłówka 33, 23-251 Dzierzkowice      
Telefon: 81 8221013 
Faks : brak 
Email: ludmilowka@gmail.com 
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
Władze: 
ZARZĄD: 

 Marta Łuszczak – prezes 

 Małgorzata Mazur – wiceprezes 

 Marcin Kwiatek – wiceprezes 

 Anna Trancygier – sekretarz 

 Janusz Wójtowicz – skarbnik 

 Kararzyna Magdziak – członek zarządu 

 Bogdan Zawół – członek zarządu 
 

KOMISJA REWIZYJNA: 

 Dariusz Latos – przewodniczący 

 Teresa Staruch – zastępca przewodniczącego 

 Janina Płecha – sekretarz 

 Edyta Rolla – członek komisji 

 Aneta Gozdur – członek komisji 
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Profil działalności: 
1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, edukacyjnego, kulturalnego i       
     gospodarczego mieszkańców wsi Ludmiłówka. 
2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 
3. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

a) Prowadzenie szkoły, oddziału przedszkolnego i przedszkola na zasadach prawem przewidzianych; 
b) Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, festynów, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i  
     kulturalnych, wycieczek krajoznawczych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 
c) Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji,   
     obyczajów i dóbr kultury; 
d) Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych; 
e) Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji; 
f) Wsparcie dla organizacji i akcji charytatywnych, działań humanitarnych; 
g) Wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców; 
h) Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Ludmiłówka; 
i) Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Ludmiłówka; 
j) Popularyzację rolnictwa ekologicznego i agroturystyki; 
k) Ochronę przyrody i krajobrazu; 
l) Tworzenie nowych miejsc pracy; 
m) Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych; 
n) Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom     
     integracji europejskiej i globalizacji; 
o) Organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej i kasy ubezpieczeń wzajemnych; 
p) Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć; 
q) Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku; 
r) Prowadzenie działalności wydawniczej; 
s) Stworzenie strony internetowej wsi Ludmiłówka, promowanie, upowszechnianie nowoczesnych mediów i technologii; 
t) Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi Ludmiłówka; 
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u) Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia; 
v) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu     
     zainteresowanymi rozwojem i promocją Ludmiłówki; 
w) Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z   
    działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego   
    członków. 
 

Stowarzyszenie „Razem dla przyszłości” 
Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
KRS -0000464138  
Numer NIP 7151935436 
REGON 061561952 

Dokładny adres: Wyżnica 33, 23 – 251 Dzierzkowice       
Telefon: 81 826 15 52 
Faks : brak 
Email :  
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
Władze: 

 Elżbieta Pawlasek – prezes 

 Edyta Dolińska – wiceprezes 

 Kamil Zapalski – wiceprezes 

 Piotr Płecha – skarbnik 

 Marcin Pituch – sekretarz 

 Mateusz Jastrzębski – członek 
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Komisja Rewizyjna: 

 Waldemar Wójtowicz – przewodniczący 

 Wioletta Nierubca – wiceprzewodnicząca 

 Agnieszka Lenart – sekretarz 

 Magdalena Osojca - członek 
 
Profil działalności: 

Stowarzyszenie „Razem dla przyszłości” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wyżnicy funkcjonuje od 3 czerwca 2013 r., dnia 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Członkami stowarzyszenia są pracownicy szkoły i mieszkańcy wsi: Wyżnica, Kolonia 
Wyżnica, Wyżnianka, Kolonia Wyżnianka. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe głównie poprzez prowadzenie szkoły, 

oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. 
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Stowarzyszenie „Wokół Dzierzkowic” 
Podstawowe dane: 
Forma prawna  - Stowarzyszenie 
KRS 0000345131 
Numer NIP - 7151915965 
REGON - 060592761 
Dokładny adres: 23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 182 
Telefon : 783 650 800 
Faks : brak 
Email : krzysztofdudek.gazeta@wp.pl 
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
Władze: 

 Rodzik Sławomir- Prezes 

 Brodacz Agnieszka- Wiceprezes 

 Dudek Krzysztof- Sekretarz 

 Gąsiorowska Małgorzata- Skarbnik 

 Suda Piotr – członek Zarządu 

  
Profil działalności 
1) aktywizacja i rozwój  obszarów wiejskich; 
2) ochrona środowiska, zachowanie bioróżnorodności i rozwój walorów ekologicznych Gminy Dzierzkowice i jej okolic; 
3) upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej, a w szczególności: 

- przepisów prawnych dotyczących mieszkańców obszarów wiejskich, placówek oświatowych, małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz samorządów w UE 

- pozyskiwania środków przeznaczonych dla mieszkańców obszarów wiejskich, placówek oświatowych, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz samorządów z funduszy strukturalnych UE; 

- wykorzystywanie doświadczeń krajów Unii Europejskiej i budowanie współpracy; 
4) kształcenie młodego pokolenia w duchu samorządności, kształtowanie postaw obywatelskich i demokratycznych; 
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5) poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy oraz działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy miastem i 
obszarami wiejskimi; 

6) wpieranie działalności Szkolnych Klubów Europejskich, klubów sportowych oraz młodzieży szkolnej zorganizowanej w różnego 
rodzaju grupach nieformalnych działających na rzecz kultury, ochrony środowiska i rozwoju lokalnego; 

7) działalność społeczna na rzecz wspólnoty lokalnej; 
8) integracja społeczności lokalnych gmin i powiatów; 
9) gospodarczy, socjalny i kulturalny rozwój obszaru Gminy Dzierzkowice w powiązaniu z sąsiednimi obszarami oraz poprawa 

warunków życia mieszkańców tych terenów; 
10) opieka społeczna, poprawa jakości życia mieszkańców, zwalczanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy; 
11) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
12) działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn; 
13) stwarzanie warunków i popieranie gospodarności i przedsiębiorczości lokalnej; 
14) wzrost znaczenia regionu lubelskiego w Polsce i w Europie; 
15) umacnianie i rozwój instytucji samorządu terytorialnego na obszarach wiejskich; 
16) umacnianie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich; 
17) promocja kultury i turystyki; 
18) działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu; 
19)  tworzenie ścieżek i szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych oraz ścieżek edukacyjnych; 
20) budowanie społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich; 
21) rozwój Euroregionu Bug; 
Stowarzyszenie od 2010 r. współpracuje z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD , pomoc żywnościowa dla najuboższych 
rodzin z terenu gminy. 
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Stowarzyszenie Sosnowa Wola 
Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
KRS - 0000329478 
Numer NIP 7151902460 
REGON  060480944    
Dokładny adres:  Sosnowa Wola 75; 23-251 Dzierzkowice     
Telefon:  
Faks : brak 
Email :  
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
Władze: 

Kowalczyk Beata- Prezes 
Wioleta Borycka Wiceprezes  
Ciastek Ewa- członek Zarządu  

  

  

Profil działalności: 
1) aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich;  
2) ochrona środowiska, zachowanie bioróżnorodności i rozwój walorów ekologicznych gminy i jej okolic;  
3) upowszechnianie wiedz na temat Unii Europejskiej, a w szczególności: przepisów prawnych dotyczących mieszkańców obszarów wiejskich, 

placówek oświatowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów w tym pozyskiwania środków przeznaczonych dla mieszkańców 
obszarów wiejskich, placówek oświatowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów z funduszy strukturalnych UE; 
wykorzystywanie doświadczeń krajów Unii Europejskiej i budowanie współpracy;  

4)  kształcenie młodego pokolenia w duchu samorządności, kształtowanie postaw obywatelskich i demokratycznych;  
5)  poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy oraz działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy miastem i obszarami 

wiejskimi;  
6) wpieranie działalności szkolnych klubów europejskich, klubów sportowych oraz młodzieży szkolnej zorganizowanej w różnego rodzaju grupach 
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Ochotnicza Straż Pożarna Dzierzkowice- Rynek  
Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
Rok założenia: 1925 
KRS - 0000024913 
Numer NIP 7151723823 
REGON: 432281941 
Dokładny adres: Terpentyna 183B, 23-251 Dzierzkowice      
Telefon: 818221065 
Faks : brak 
Email :  
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
 
Władze: 
Rzęzawa Kazimierz – Prezes 
Oszust Mieczysław- Wiceprezes-naczelnik 
Zapalski Ireneusz- Wiceprezes 
Kaproń Mateusz- Z-ca naczelnika 
Kurda Wiesław- Sekretarz 
Kowalski Gustaw- Skarbnik 
Zapalski Krzysztof- Gospodarz 
 
 
Profil działalności: 

Do głównych celów i zadań OSP należą: 
1)   prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą 

Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna
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2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, 
wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, 

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i 

oświatowej, 
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
6) działania na rzecz ochrony środowiska, 
7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie, 
8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP, 
9) występy na zawodach sportowo-pożarniczych. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Dzierzkowice- Wola 
Podstawowe dane:  
Forma prawna: Stowarzyszenie 
Rok założenia: 1928 
KRS – 0000038757 
Numer NIP 7151723817        
  
REGON 432281935 
Dokładny adres: Dzierzkowice-Wola 184 D      
  
Telefon: brak 
Faks : brak 
Email :  
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
Władze: 
Gniazdek Józef- Prezes 
Bral Janusz- Wiceprezes- naczelnik 
Wojtak Jarosław- Wiceprezes 
Kołtun Piotr- Z-ca naczelnika 
Mikołajewicz sylwester-Sekretarz 
Łosek Andrzej- Skarbnik 
Łojek Marek- Gospodarz 
 
 
Profil działalności: 

Do głównych celów i zadań OSP należą: 
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, 
organami samorządowymi i innymi podmiotami, 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna
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2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, 
wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, 
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i 
oświatowej, 
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
6) działania na rzecz ochrony środowiska, 
7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie, 
8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP, 
9) występy na zawodach sportowo-pożarniczych. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Sosnowa Wola 
Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
Rok założenia: 1967 
KRS - 0000038761 
Numer NIP: 7151723800 
REGON: 432281970 
Dokładny adres: Sosnowa Wola 75; 23-251 Dzierzkowice    
  
Telefon:  
Faks : brak 
Email :  
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
Władze: 
Madejek Stanisław- Prezes 
Żelazny Henryk- Wiceprezes-naczelnik 
Rozmus Janusz- Wiceprezes 
Ofiara Tadeusz- Wiceprezes 
Czerwiński Tomasz- Sekretarz 
Dzikowski Tadeusz- Skarbnik 
 
Profil działalności: 

Do głównych celów i zadań OSP należą: 
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, 
organami samorządowymi i innymi podmiotami, 
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, 
wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, 
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 
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4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i 
oświatowej, 
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
6) działania na rzecz ochrony środowiska, 
7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie, 
8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP, 
9) występy na zawodach sportowo-pożarniczych. 
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 Ochotnicza Straż Pożarna Ludmiłówka  
Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
Rok założenia: 1948 
KRS - 0000163593 
Numer NIP:7151730421 
REGON: 432281958 
Dokładny adres: Ludmiłówka 226; 23-251 Dzierzkowice      
Telefon: 81 8221432 
Faks : brak 
Email :  
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
Władze: 
Płecha Slawomir- Prezes 
Kapica Krzysztof- Wiceprezes naczelnik 
Stepaniuk Marcin- Wiceprezes 
Adamczyk Adam- Z-ca naczelnika 
Latos Dariusz- Sekretarz 
Hołota Andrzej- Skarbnik 
Zapalski Zbigniew- Gospodarz 
Łuszczak Marta- Kronikarz 
Trancygier Piotr – Członek 
 
Profil działalności: 

Do głównych celów i zadań OSP należą: 
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, 
organami samorządowymi i innymi podmiotami, 
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2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, 
wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, 
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i 
oświatowej, 
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
6) działania na rzecz ochrony środowiska, 
7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie, 
8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP, 
9) występy na zawodach sportowo-pożarniczych. 
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Ochotnicza Straż Pożarna Wyżnica  
Podstawowe dane: 
Forma prawna: Stowarzyszenie 
KRS - 0000346693 
Numer NIP:7151928324 
REGON: 432281964 
Dokładny adres: Wyżnica 175; 23-251 Dzierzkowice      
Telefon:  
Faks : brak 
Email :  
Adres strony www, jeśli posiada : nie posiada 
Władze: 
Zbytniewski Dariusz- Prezes 
Koba Damian- Wiceprezes naczelnik 
Wojciechowski Czesław- Wiceprezes 
Koba Bogdan- Z-ca naczelnika 
Bis Krzysztof- Sekretarz 
Martys Edward- Skarbnik 
Zbytniewski Wojciech- Gospodarz  
 
Profil działalności: 

Do głównych celów i zadań OSP należą: 
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, 
organami samorządowymi i innymi podmiotami, 
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, 
wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, 
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 
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4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i 
oświatowej, 
5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
6) działania na rzecz ochrony środowiska, 
7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie, 
8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP, 
9) występy na zawodach sportowo-pożarniczych. 
 


