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1.  
Celem działania stowarzyszenia jest: 
1) Działalność naukowa, szkoleniowa  oraz 
popularyzatorska. 
2) Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. 
3) Kultywowanie tradycji i obyczajów naszego regionu. 
4) Wykazywanie inicjatywy w uroczystościach, 
projektach środowiskowych i gminnych. 
5) Promocja zdrowego stylu życia. 
6) Poprawa jakości życia mieszkańców. 
7) Upowszechnianie wiedzy o Wszechświecie. 
8) Pomoc członkom oraz osobom niezrzeszonym w 
Stowarzyszeniu w uzyskiwaniu sprzętu medycznego i 
rehabilitacyjnego, 
9) Współpracę z placówkami samorządowymi, 
edukacyjnymi i kulturalnymi, 
10) Inicjowanie i współudział w rozwoju i 
upowszechnianiu kultury, w zwiększaniu uczestnictwa 
ludności w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru i 
potraw regionalnych. 
11) Organizacja różnych przedsięwzięć oraz imprez  
kulturalnych i okolicznościowych. 
12) Propagowanie aktywności ruchowej, rekreacyjnej i 
turystycznej członkom oraz osobom niezrzeszonym w 
Stowarzyszeniu. 
13) Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, 
szkoleniowej, warsztatowej i muzyczno-rozrywkowej, 
wzmacnianie więzi międzyludzkich w ramach wspólnie 
pożytecznie spędzonego czasu wolnego. 
14) Dbałość o dziedzictwo kulturowe. 
15) Dbałość o środowisko przyrodnicze miasta. 
16) Zmniejszenie bezrobocia w mieście. 
17) Wzrost aktywności gospodarczej w mieście. 
18) Współdziałanie  z organami administracji 
samorządowej i państwowej  w zakresie spraw 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
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2.  
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita 
Polska. 
3.  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) Organizowanie spotkań, prelekcji, zawodów 
sportowych, wystaw oraz innych imprez o tematyce 
sportowej, turystycznej, kulturalnej, astronomicznej. 
2) Współpracę z placówkami naukowymi, edukacyjnymi 
i organizacjami państwowymi i społecznymi 
działającymi w podobnym zakresie. 
3) Organizację wyjazdów w celu uczestnictwa w 
zawodach sportowych, przeprowadzania obserwacji 
przyrody i organizacji ochrony środowiska. 
4) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych 
celach działania. 
5) Propagowanie idei badań kosmicznych wśród 
społeczności lokalnej. 
6) Propagowanie osiągnięć w zakresie kultury fizycznej 
amatorskiej i zawodowej. 
7) Pomoc przy konstruowaniu oraz zakupie sprzętu 
sportowego i naukowego. 
8) Inne działania, realizujące cele regulaminowe 
Stowarzyszenia. 
  

   
 
 
 
 
 
 
  

         


