LIGA OCHRONY PRZYRODY ODDZIAŁ W JAWORZE
Rok załoŜenia: 18 kwietnia 1996 r.

 Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość): ul. Mickiewicza 47/3, 59-400 Jawor
℡ Telefon, faks: 0-76 870 38 65
www, e-mail: brak

Skład Zarządu (data wyboru): 29.07.2001 (kadencja 5 lat)
(imię i nazwisko, funkcja):
1) Michał Pancewicz - prezes
2) Jan Szkurat – wiceprezes
3) Kazimierz Drąg - sekretarz
4) Stanisław Gajdan - skarbnik
5) Dariusz Gajdan - członek
6) Antoni Gałka – członek
7) Mirosława Jełagin- członek
8) Stanisława Drozdek – członek
9) Henryk Jurkiewicz - członek

Zakres i formy działalności (cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji):.
♦ kształtowanie wraŜliwości człowieka, a szczególnie młodzieŜy na bogactwo i piękno
przyrody, budzenie jej umiłowania, szerzenie zrozumienia istoty, znaczenia i celów
ochrony przyrody stanowiącej część ochrony środowiska;
♦ zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym
pokoleniom;
♦ zabieganie o właściwe uŜytkowanie oraz świadome odtwarzanie, jak teŜ pomnaŜanie
zasobów przyrody Ŝywej, nieoŜywionej i krajobrazu jako dobra ogólnonarodowego;
♦ zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego;
♦ inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w
społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównowaŜonego
rozwoju;

♦ kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody;
♦ upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki
ekologicznej.

Liczba członków stowarzyszenia: 79 + 758 czł. (Szkolne Koła LOP)

WaŜniejsze inicjatywy:
♦ ochrona pomników przyrody;
♦ ochrona Parku Miejskiego;
♦ zapobieganie parkowaniu pojazdów mechanicznych na trawnikach;
♦ zapobieganie wycinaniu drzew i krzewów;
♦ zapobieganie odprowadzaniu ścieków do Nysy Szalonej;
♦ ochrona zieleni w Jaworze.

Proponowane formy współpracy stowarzyszenia z samorządem:
♦ organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych, rajdów, konkursów o tematyce
krajoznawczej i ekologicznej;
♦ organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych i wakacji
letnich, kolonii, obozów, półkolonii ekologicznych;
♦ opracowanie regulaminu karalności za degradację środowiska przyrodniczego na terenie
miasta Jawora (zapotrzebowanie na sprzęt – „radiotelefony”).

