Lp.
1.

Imię i nazwisko/Nazwa członka
LGD
Gmina Księżpol
osoba reprezentująca
Wiesław Wryszcz

Członkowie LGD
Reprezentowany sektor
publiczny

2.

GOK Księżpol
osoba reprezentująca
Wanda Irena Łysa

publiczny

3.

MGOK Frampol
osoba reprezentująca
Kazimierz Oszust

publiczny

4.

Gmina Tarnogród
osoba reprezentująca
Paweł Dec

publiczny

5.

GOK Biłgoraj
osoba reprezentująca
Celina Skromak

publiczny

Obszar działalności
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców
gminy w zakresie kultury, a w szczególności:
upowszechnianie kultury poprzez pozyskiwanie,
przygotowanie i angażowanie miejscowego
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w
rozwoju kultury oraz współtworzeniu jej wartości.
Zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców
gminy w zakresie kultury, a w szczególności:
upowszechnianie kultury poprzez pozyskiwanie,
przygotowanie i angażowanie miejscowego
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w
rozwoju kultury oraz współtworzeniu jej wartości.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców
gminy w zakresie kultury, a w szczególności:
upowszechnianie kultury poprzez pozyskiwanie,
przygotowanie i angażowanie miejscowego

6.

Gmina Biszcza
osoba reprezentująca
Zbigniew Pyczko

publiczny

7.

GOK Łukowa
osoba reprezentująca
Janina Hyz

publiczny

8.

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty
w Obszy
osoba reprezentująca
Bożena Bednarczuk

publiczny

9.

Gmina Turobin
osoba reprezentująca
Andrzej Kozina

publiczny

10.

Gmina Goraj
osoba reprezentująca
Antoni Łukasik

publiczny

społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w
rozwoju kultury oraz współtworzeniu jej wartości.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców
gminy w zakresie kultury, a w szczególności:
upowszechnianie kultury poprzez pozyskiwanie,
przygotowanie i angażowanie miejscowego
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w
rozwoju kultury oraz współtworzeniu jej wartości.
Zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców
gminy w zakresie kultury, a w szczególności:
upowszechnianie kultury poprzez pozyskiwanie,
przygotowanie i angażowanie miejscowego
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w
rozwoju kultury oraz współtworzeniu jej wartości.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym

11.

Gmina Tereszpol
osoba reprezentująca
Jacek Pawluk

publiczny

12.

Gmina Potok Górny
osoba reprezentująca
Stanisław Dyjak

publiczny

13.

Gmina Łukowa
osoba reprezentująca
Stanisław Kozyra

publiczny

14.

Gmina Frampol
osoba reprezentująca
Józef Rudy

publiczny

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw

15.

Gmina Aleksandrów
osoba reprezentująca
Józef Biały

publiczny

16.

Gmina Obsza
osoba reprezentująca
Andrzej Placek

publiczny

17.

Gmina Biłgoraj
osoba reprezentująca
Wiesław Różyński

publiczny

18.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w
Potoku Górnym
osoba reprezentująca
Julian Grabias

gospodarczy

19. LIMAT– wyrób i sprzedaż pieczywa
osoba reprezentująca

gospodarczy

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Usługi rolnicze, usługi w zakresie chemizacji
rolnictwa i transportu, pozyskiwanie surowców
mineralnych ze złóż lokalnych – kamień, żwir,
piasek, glina, produkcja rolnicza i przetwórstwo
płodów, roboty remontowo – budowlane i produkcja
materiałów budowlanych, usługi socjalno – bytowe,
handel hurtowy, handel detaliczny, usługi
komunalne, przeglądy techniczne pojazdów, budowa
dróg
Sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą

Tadeusz Matuszak

20.

Firma „FAITER”
osoba reprezentująca
Dariusz Wolanin

gospodarczy

21.

Masarnia B. J. Nieścior
osoba reprezentująca
Józef Nieścior

gospodarczy

22. Stowarzyszenie Miłośników Gminy
Łukowskiej
osoba reprezentująca
Wiesława Kubów

społeczny

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Sól i Kolonia Sól „Więź”
osoba reprezentująca
Jan Małysza

społeczny

23.

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów
ciastkarskich i ciastek. Transport drogowy towarów
Restauracje i inne placówki gastronomiczne.
Przygotowanie i podawanie napojów.
Produkcja opakowań drewnianych. Produkcja
wyrobów tartacznych. Produkcja pozostałych
wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna,
produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów,
używanych do wyplatania
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z
wyłączaniem mięsa z drobiu. Przetwarzanie
konserwowanie mięsa z drobiu. Produkcja wyrobów
z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa.
sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów
ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach.
Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
poprawy życia jej mieszkańców, ochrony,
popularyzacji oraz promocji i rozwoju bogatych
zasobów historyczno-kulturowych gminy. Działanie
na rzecz ochrony i promocji zasobów środowiska
naturalnego i krajobrazu gminy Łukowa. Działanie
na rzecz rozwoju turystyki, stworzenia lokalnej bazy
i zaplecza turystycznego, a także popularyzację i
rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
Reprezentowanie zbiorowych i indywidualnych
interesów członków i całej społeczności. tworzenia
trwałych więzi gospodarczych i społecznych
pomiędzy mieszkańcami wsi Sól i kolonia Sól, a
także pomiędzy radami sołeckimi, Szkołą

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Wiesława Stelmach
Anna Buczko
Ewa Maciocha
Bogusława Kotwica
Bucior Stanisława
Janina Łupina
Alina Bartnik
Joanna Szkutnik
Marzena Mroczkowska
Urszula Dziurdzia
Lech Rębacz
Bartłomiej Świtała
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Biskiej
osoba reprezentująca
Magdalena Kulińska

społeczny
społeczny
społeczny
społeczny
społeczny
społeczny
społeczny
społeczny
społeczny
społeczny
społeczny
gospodarczy
społeczny

37.
38.

Wojciech Peć
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Gminny Klub Sportowy Orzeł
Tereszpol
osoba reprezentująca
Krzysztof Litwin

społeczny
społeczny

39.

Stowarzyszenie na Rzecz
Bukowiny
osoba reprezentująca

społeczny

Podstawową , Gimnazjum, radą Parafialną ,
Ochotniczą Strażą Pożarną, Akcją Katolicką Klubem
Sportowym „Olender” i obrony wspólnych
interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju wsi
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
rolnik
Działania na rzecz środowisk i osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczenie społecznym i
ekonomicznym w tym osób niepełnosprawnych.
Pozytywistyczna praca z młodzieżą dla zmiany
stereotypów i wprowadzania poprawnych wzorców.
Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocja
turystyczna Gminy Biszcza.
działacz lokalny
Popularyzacja sortu wyczynowego i masowego w
środowisku wiejskim w dyscyplinie sportowej, piłka
nożna z możliwością rozszerzenia na inne
dyscypliny. Organizowanie obozów sportowo –
szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia i osób
nie będących członkami. Organizowanie imprez i
zawodów sportowych.
Współdziałanie z samorządem oraz integracja
środowiska lokalnego zainteresowanego kulturą i
zabytkami. Finansowanie remontów i prac

Andrzej Fus

40.

Joanna Matuszewska Rój

gospodarczy

41.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Gminie Biłgoraj
osoba reprezentująca
Wojciech Dziduch

społeczny

42.
43.
44.

Piotr Kukiełka
Marek Wolanin
,,Stowarzyszenie Horyzont Plus”
osoba reprezentująca
Bogdan Antolak

społeczny
gospodarczy
społeczny

konserwatorskich obiektów zabytkowych.
Organizacja i finansowanie imprez kulturalnych.
Krzewienie kultury wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych. Uczestnictwo w tworzeniu programów
edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i
młodzieży. Dbanie o podnoszenie wiedzy
intelektualnej w temacie: "dziedzictwo narodowe".
Wspieranie finansowe wszelkich inicjatyw
gospodarczych, kulturalnych i oświatowych.
Działanie na rzecz aktywizacji społecznej i
rozwiązywania problemów społeczności lokalnej,
nawiązywanie partnerstw lokalnych w celu realizacji
programu aktywności lokalnej, promocje i
finansowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki w
środowisku lokalnym;
Działalność turystyczna, wynajem pokoi, wynajem
sprzętu sportowego.
Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego
rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego
gminy Biłgoraj. Integracja mieszkańców gminy,
przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu
społecznemu. Wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym.
działacz lokalny
Usługi budowlane
Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, w tym
rozwój społeczny i gospodarczy terenów wiejskich.
Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz
kultywowanie tradycji i zwyczajów miejscowych.
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
kultury, nauki i techniki mieszkańców terenów
wiejskich. Rozwój działalności kulturalnej,
sportowej, turystycznej i krajoznawczej. Rozbudowa
infrastruktury oświatowej, sportowej z terenów

45.

Gmina Radecznica
osoba reprezentująca
Marian Szuper

publiczny

46.

Waldemar Sawastynowicz

gospodarczy

47.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
,,Dolina”
osoba reprezentująca

społeczny

naszej gminy. Wspieranie rozwoju gospodarczego
miejscowości, w tym rozwoju przedsiębiorczości
społecznej i spółdzielczości. Rozwój społeczny,
kulturalny i fizyczny, w szczególności dzieci i
młodzieży. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz
przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu
społecznemu, szczególnie kobiet i młodzieży.
Propagowanie inicjatyw służących ochronie
środowiska. Poprawa zdrowia mieszkańców,
bezpieczeństwa, porządku i estetyki miejscowości.
Współpraca z samorządami i organizacjami
działającymi na rzecz rozwoju miejscowości. Pomoc
dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
organizowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych. Pomoc dla rodzin
będących w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych
i samotnych. Promocja i organizacja wolontariatu, w
tym wymiany międzynarodowe w szczególności
wśród młodzieży. Przeciwdziałanie przemocy,
patologiom społecznym i uzależnieniom.
Organizowanie i wspieranie różnych form integracji
społeczności lokalnej.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W
szczególności zadania własne obejmują sprawy
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocji gminy, współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego
Upowszechnianie i ochrona praw mieszkańców wsi.
Działalność informacyjna mająca na celu
aktywizację społeczną i zawodową w zakresie

Elżbieta Pułapa

48.

Barbara Osman

gospodarczy

49.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Lokalnego w Radecznicy ,,Stąd
Jesteśmy”
osoba reprezentująca
Laura Sznitowska

społeczny

lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Działalność
wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości. Integrowanie środowisk
prowadzących działalność gospodarczą, poprzez
organizowanie forum, warsztatów i innego rodzaju
spotkań oraz wzajemną wymianę doświadczeń.
Promowanie dobrych obyczajów i zasad etyki w
życiu społecznym. Promowanie zdrowego
odżywiania i efektywnego wykorzystania wolnego
czasu. Kultywowanie tradycji i zwyczajów
miejscowych. Współpraca i wymiana doświadczeń z
organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Promowanie idei dobroczynności. Prowadzenie
działalności charytatywnej oraz wspieranie
wydarzeń kulturalnych na wsi. Działanie w kierunku
aktywnej walki z bezrobociem i patologiami
społecznymi. Wspieranie rozwoju agrobiznesu i
agroturystyki. Pomoc organizacjom młodzieżowym i
dziecięcym w ich programowej działalności.
Wspieranie społecznej aktywności mieszkańców
wsi.
sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Realizacja celów w zakresie działalności na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej, wspierania inicjatyw
społecznych, działalności kulturalnej, fizycznej i
sportowej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i
pomocy społecznej w szczególności: wspieranie
społecznej aktywności obywatel , ochrona przyrody i
krajobrazu, promocja zdrowia i zdrowego stylu
życia, prowadzenie kursów, szkoleń, imprez
kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci,
młodzieży, dorosłych i osób starszych,
upowszechnianie turystyki, rekreacji i sportu,

50.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Zakłodziu
osoba reprezentująca
Zbigniew Godzisz

społeczny

51.
52.

Sławomir Kazimierz Dubaj
Stowarzyszenie ,,Przyjazna Wieś”
osoba reprezentująca
Mirosław Poświatowski

gospodarczy
społeczny

53.
54.
55.
56.

Zbigniew Kubina
Tadeusz Tutka
Zbigniew Kowal
Stowarzyszenie Młodzieży
Wiejskiej ,,Omega”
osoba reprezentująca
Alina Gruszka

mieszkańcy
mieszkańcy
gospodarczy
społeczny

organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
dbałość o tradycje lokalne, propagowanie historii
lokalnej, poprawa infrastruktury lokalnej
Prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Branie
udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród
członków ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach
samorządowych i przedstawicielskich.
rolnik
Działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
wspierania inicjatyw społecznych, działalności
kulturalnej, fizycznej i sportowej, ochrony
środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
działacz lokalny
działacz lokalny
rolnik
Aktywizowanie i integrowanie środowiska
lokalnego. Budowanie świadomości obywatelskiej.
Promowanie miejscowości Pulczynów i jej
mieszkańców. Wspieranie rozwoju kulturalnego,
oświatowego oraz fizycznego. Inicjowanie i
wspieranie działań na rzecz profilaktyki i
rozwiązania problemów społecznych. Podejmowanie
działań służących rozwojowi miejscowości
Pulczynów. Pozyskiwanie środków na działalność z

57.
58.
59.

Agata Łuczyn
Krystyna Padiasek
Gminny Klub Sportowy ,,Błękitni
Obsza”
osoba reprezentująca
Marian Żebura

mieszkańcy
mieszkańcy
społeczny

60.

Jolanta Ważna

gospodarczy

61.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych ,,Zagrodzanie”
osoba reprezentująca
Czesława Dolecka

społeczny

dostępnych funduszy pomocowych. Podejmowanie
działań ukierunkowanych na rzecz dzieci, młodzieży
oraz rodziny.
działacz lokalny
działacz lokalny
Popularyzacja sportu wyczynowego i masowego w
środowisku wiejskim w dyscyplinie sportowej, piłka
nożna z możliwością rozszerzenia na inne
dyscypliny. Organizowanie obozów sportowo –
szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia i osób
nie będących członkami. Organizowanie imprez i
zawodów sportowych.
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Aktywizowanie, integrowanie środowiska lokalnego;
inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz
poprawy warunków życia i pracy społeczeństwa;
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej i
kulturowej; propagowanie idei społeczeństwa
informatycznego i obywatelskiego; promowanie wsi
zagrody i jej mieszkańców; upowszechnianie wiedzy
o regionie; wspieranie rozwoju kulturalnego,
edukacyjnego na różnych szczeblach kształcenia;
prowadzenie działalności kulturalnej dla rozwoju
społeczności lokalnej; działania na rzecz
wyrównania szans dzieci i młodzieży ze środowisk
wiejskich; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych; promocja i organizacja wolontariatu;
działania na rzecz zatrudnienia i przeciwdziałania
bezrobociu; propagowanie i podejmowanie działań
na rzecz ekologii i ochrony środowiska i
kształtowanie podstaw ekologicznych; działania
wspierające rozwój turystyki i obszarów wiejskich;

62.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Gorajskiej Gorajszczyzna
osoba reprezentująca
Danuta Jabłońska

społeczny

pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych
funduszy pomocowych; podejmowanie działań
innowacyjnych;
Propagowanie idei samorządności wśród
społeczeństwa; działania na rzecz osób, grup
społecznych zagrożonych dyskryminacją bądź
wykluczeniem społecznym. Działalność
wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy w tym
rozwój przedsiębiorczości. Aktywizacja zawodowa
osób młodych, bezrobotnych, rolników oraz osób
niepełnosprawnych. Poprawa zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do
zmian zachodzących w gospodarce. Inicjowanie,
wspieranie i pomoc w różnego rodzaju
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dzieci i
młodzieży. Działalność na rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury materialnej oraz pomników
przyrody. Ochrona dziedzictwa kulturowego,
popieranie i stwarzanie korzystnego środowiska
badawczego, badań naukowych dla odkrywania
historii i rozwoju Goraja i regionu oraz
popularyzacja wiedzy historycznej i historii regionu
w każdy możliwy sposób popularyzacja wiedzy
historycznej w tym historii regionu; tworzenie
płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i
wiedzy pomiędzy osobami i instytucjami o
podobnym charakterze; rozwój transgranicznej i
międzyregionalnej działalności o wymiarze
gospodarczym, społecznym i kulturalnym, wymiana
doświadczeń i nowych inspiracji do działań na
płaszczyźnie międzynarodowej. Promocję kultury
fizycznej, sportu i turystyki; rozwój aktywności
społecznej w zakresie promocji postaw
obywatelskich; działalność naukowo- technicznowydawnicza; organizowanie różnych form

63.
64.
65.

Lesław Widz
Marian Dołomisiewicz
Ochotnicza Straż Pożarna w
Czernięcinie Poduchownym
osoba reprezentująca
Paweł Jonasz

mieszkańcy
mieszkańcy
społeczny

66.
67.
68.
69.

Rafał Biziorek
Magdalena Krzyszczak
Ewelina Zdybel
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Turobin
osoba reprezentująca
Elżbieta Trumińska
Adam Pisarczyk
Andrzej Bil
Tadeusz Ćmil
Monika Kurzyńska

gospodarczy
mieszkańcy
mieszkańcy
publiczny

70.
71.
72.
73.

mieszkańcy
gospodarczy
gospodarczy
mieszkańcy

wypoczynku dla osób objętych celami
stowarzyszenia; wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju: społecznego,
kulturalnego i gospodarczego gminy Goraj oraz
regionu; wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym.
działacz lokalny
działacz lokalny
Prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Branie
udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród
członków ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach
samorządowych i przedstawicielskich.
rolnik
działacz lokalny
działacz lokalny
Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i
informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
działacz lokalny
rolnik
rolnik
działacz lokalny

74.
75.

Sławomir Krzysztof Zdunek
Ochotnicza Straż Pożarna w
Księżpolu
osoba reprezentująca
Kazimierz Krzysztof Okoń

gospodarczy
społeczny

tynkowanie
Prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym
zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Branie
udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi. Rozwijanie wśród
członków ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach
samorządowych i przedstawicielskich.
działacz lokalny
rolnik

76.
77.

Jadwiga Paluch
Andrzej Marian Dobrowolski

mieszkańcy
gospodarczy

78.

Tarnogrodzkie Towarzystwo
Regionalne
osoba reprezentująca
Tomasz Rogala

społeczny

Wspieranie rozwoju kulturalnego, społecznego i
gospodarczego mieszkańców.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Stanisława Budzyńska
Stefan Krauz
Zdzisław Zwolak
Ryszard Jabłoński
Irena Gadaj
Milena Ogorzałek
Małgorzata Bochniak
Rafał Pikul
Dominik Róg
Małgorzata Duma

społeczny
społeczny
społeczny
gospodarczy
społeczny
mieszkańcy
mieszkańcy
gospodarczy
społeczny
mieszkańcy

działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
Gabinet weterynaryjny
działacz lokalny
działacz lokalny
działacz lokalny
produkcja mebli
działacz lokalny
działacz lokalny

