
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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1/2016 Stowarzyszenie 
Na Rzecz 

Społeczności 
Lokalnej 

Wszyscy Razem 
w Jedlance 

21.06.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) wspieranie zrównoważonego rozwoju powiatu radomskiego, polegającego na integracji ładu środowiskowego, ekologicznego, 

gospodarczego, społecznego i przestrzennego; 
2) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności; 
3) ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego; 
4) stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

Do zadań stowarzyszenia należy w szczególności: 
1) szerzenie oświaty; 
2) organizacja kursów, szkoleń; 
3) aktywizacja ludności wiejskiej; 
4) wspieranie działań społecznozawodowych kobiet; 
5) propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego, uczestnictwo w imprezach 

promujących Unię Europejską; 
6) organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych w szczególności z zakresu: Unii Europejskiej - jej organizacji, legislacji  

i rozwiązań  gospodarczych, społecznych etc., agroturystyki, ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego; 
7) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców; 
8) inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 
9) inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju; 
10) współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu , gminy i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji 

planów rozwoju infrastruktury i gospodarki; 
11) działalność na rzecz ochrony środowiska; 
12) propagowanie akcji, inicjatyw technologii i rozwiązań ekologicznych, współpraca z placówkami naukowymi w zakresie 

opracowywania planów zrównoważonego rozwoju; 
13) inicjowanie i wpieranie działalności kulturalnej; 
14) organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności; 
15) promocja obszaru i instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie; 
16) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia; 
17) wspieranie działalności związanej z popularyzacją wiedzy historycznej; 
18) wzmacnianie przywiązania do tradycji; 
19) ochrona zabytków - dziedzictwa kultury; 
20) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

działalność charytatywna, działalność wolontariatu; 
21) działalność na rzecz mniejszości narodowych; 
22) ochrona i promocja zdrowia; 
23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą; 
24) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
25) upowszechnianie kultury i sztuki. 

Dla jak najlepszej realizacji celów Stowarzyszenie uczestniczyć będzie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz 
innych organizacji z nią współpracujących. 

Jedlanka 52, 
26-660 Jedlińsk 

Przedstawiciel: 
Agnieszka 
Szymańska 

Nie 
posiada 

Uchwała 
nr 2/2016 

z dn.9.06.2016r. 
w sprawie 

uchwalenia  
regulaminu 

stow. 
”Wszyscy 
Razem” 

Nie    
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego:  
Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez: 
1) organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji; 
2) organizowanie konferencji, seminariów i narad; 
3) zbiórkę odzieży, żywności, pomocy dydaktycznych; 
4) współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz środowisk lokalnych; 
5) współpracę z organami władzy samorządowo-rządowej; 
6) współpracę z organizacjami gospodarczymi; 
7) finansowanie budowy i remontów szkół oraz organizowanie konkursów i wystaw szkolnych; 
8) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych; 
9) wspieranie finansowe najuboższych uczniów; 
10) organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci; 
11) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla dzieci; 
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12) organizowanie spotkań, uroczystości, festynów, dyskotek; 
13) organizowanie konkursów oraz organizowane wolontariatu; 
14) bezpłatną pomoc prawną dla osób w trudnej sytuacji życiowej; 
15) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych; 
16) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji; 
17) organizowanie wolontariatu. 

2/2016 Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich 
w Jedlance 

Nowej 

24.06.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych; 
2) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju sołectwa poprzez czynny udział członków stowarzyszenia w życiu wsi; 
3) prowadzenie wśród lokalnej społeczności działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy 

warunków socjalnobytowych rodzin wiejskich; 
4) reprezentowanie potrzeb i obrona interesów mieszkańców wsi; 
5) rozwój lokalnej przedsiębiorczości; 
6) wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu, poszanowania tradycyjnych wartości; 
7) inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia; 
8) podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych; 
9) walka z patologiami społecznymi wśród mieszkańców wsi, w tym: alkoholizmem oraz narkomanią. 

Jedlanka Nowa 
68 

27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Anna 

Tomkowska 

Nie posiada Uchwała nr 2 
Zebrania 

Założycielskiego 
o uchwaleniu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego  z dnia 

11.06.2016 r. 
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: terenem działania jest obszar Polski, a w szczególności województwa mazowieckiego. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez; 
2) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej; 
3) współpraca w wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 
4) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji; 
5) inne działania realizujące cele statutowe. 

3/2016 Stowarzyszenie 
Mieszkańców 

Krasnej 
Dąbrowy 

„Krasna XXI” 

28.06.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) rozwój i promocja wsi Krasna Dąbrowa i okolic w gminie Pionki; 
2) rozwój kultury na terenie wsi Krasna Dąbrowa i podtrzymywanie tradycji regionalnych; 
3) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji; 
4) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi; 
5) prawidłowy rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Pionki, w szczególności wsi 

Krasna Dabrowa; 
6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia 

społeczeństwa, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka; 
8) zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego; 
9) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym dotykającym rodzin mieszkających na terenie Gminy Pionki. 

Krasna 
Dąbrowa 19 a 
26-670 Pionki 

Pzedstawiciel:  
Łukasz 

Mścichecki 

Nie posiada Uchwała 
nr 02/2016 
o przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Mieszkańców 

Krasnej 
Dąbrowy 

„Krasna XXI” 
Uchwała 

Nr 01/2021 
o zmianie 

regulaminu 

     

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności gminy Pionki 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym poprzez prowadzenie strony internetowej promującej 

działalność Stowarzyszenia i mieszkańców oraz walory turystyczne i krajobrazowe miejscowości; 
2) organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji oraz imprez i warsztatów sprzyjających integracji społeczności lokalnej; 
3) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej; 
4) udział w postępowaniach administracyjnych dot. spraw związanych z integracją w środowisko naturalne i prawa zwierząt; 
5) współpraca z organami samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi i innymi 

organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych; 
6) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych oraz wszelkich innych służących 

integracji mieszkańców; 
7) współpraca z wszelkimi osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania; 
8) inne działania realizujące cele Stowarzyszenia. 

4/2016 Stowarzyszenie 
AGAT 

w Pionkach 

6.07.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) prowadzenie działalności społecznej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i ich rodzin; 
2) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej na rzecz mieszkańców Pionek i okolic; 
3) propagowanie i rozwój różnorodnych form tolerancji; 
4) przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym; 
5) promocja Pionek i regionu. 

ul. Zakładowa 5 
26-670 Pionki 

 

Przedstawiciel: 
Teresa Chmura 

Nie posiada Uchwała 
o przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 

zwykłego 
„AGAT” z dnia 
27.06.2016 r. 
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: terenem działania stowarzyszenia jest cała Polska. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) cotygodniowe spotkania członków stowarzyszenia i realizacja celów artystycznych; 
2) poszukiwania i tworzenie różnych form przekazu treści kabaretowych; 
3) rozpowszechnianie efektów działalności stowarzyszenia; 
4) prowadzenie strony internetowej; 
5) współpraca z innymi stowarzyszeniami i władzami samorządowymi. 
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5/2016 Stowarzyszenie 
Patriotyczne 

Pionki 
w Pionkach 

18.07.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1)  krzewienie myśli patriotycznej; 
2) propagowanie postaw prorodzinnych; 
3) popularyzacja historii Polski; 
4) patriotyczna edukacja młodzieży; 
5)  ułatwienie dialogu międzypokoleniowego; 
6)  uświadamianie mieszkańcom regionu radomskiego o ich własnej historii i lokalnych bohaterach. 

ul. Zakładowa 5 
26-670 Pionki 

 

Zarząd: 
Prezes:  

Piotr Iwanowski 
Komisja 

Rewizyjna 
Przew.  

Dominik 
Cybulski 

Nie posiada Uchwała 
o przyjęciu 

Regulaminu 
z dn. 5.07.2016 

r. 

 Rozwiązane 
Uchwałą Nr 1  
z dnia 7.10. 

2021 r.  
o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia 
 Patriotyczne 

Pionki 

Piotr Iwanowski  
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Rzeczypospolita Polska 

 3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) organizowanie sesji naukowych i popularnonaukowych; 
2) popularyzacja miejsc pamięci narodowej; 
3) opieka nad miejscami pamięci narodowej; 
4)  organizacja i pomoc przy lokalnych i ogólnopolskich uroczystościach patriotycznych; 
5) edukacja młodzieży i społeczności lokalnej; 
6) organizowanie uroczystości, koncertów i imprez o charakterze patriotycznym. 

         

6/2016 Stowarzyszenie 
„Bogusławianki

” w 
Bogusławicach 

5.09.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działalność oświatowo-wychowawcza wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i osób dorosłych; 
2) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
3) działania na rzecz ochrony środowiska; 
4)  prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej; 
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6)  działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury; 
7) działalność w zakresie ochrony zdrowia; 
8) upowszechnianie kulturalnych i sportowych form spędzania wolnego czasu; 
9)  działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) promowanie integracji z Unią Europejską; 
11) rozwój świadomości obywatelskiej wspieranie rozwoju demokracji; 
12) pomoc humanitarna, charytatywna w tym kwesty; 
13) wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich; 
14) wspieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik; 
15) udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Stowarzyszenia i osobom niezrzeszonym. 

Bogusławice 21 
26-640 

Skaryszew 

Przedstawiciel: 
Agnieszka 
Dziocha 

Nie posiada Uchwała 
o przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 
z 30.08.2016 r. 

nie    

ZS
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1
2
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: obszar Polski 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) dział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia 2)Organizowanie wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży; 

2) działanie z zakresu profilaktyki zdrowia; 
3) działalność wydawniczą i edukacyjną; 
4) organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla rożnych grup społeczno-zawodowych; 
5) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych; 
6) organizowanie szeroko rozumianej pomocy charytatywnej; 
7) współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i władzami lokalnymi; 
8) promowanie zdrowego stylu życia; 
9) organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców; 
10)  inne działania realizujące cele regulaminowe. 

7/2016 Nowoczesne 
Koło Gospodyń 

Wiejskich 
w Piłatce 

29.11.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych; 
2) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju sołectwa Piłatka; 
3) prowadzenie wśród lokalnej społeczności działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy 

warunków socjalnobytowych rodzin wiejskich; 
4) reprezentowanie potrzeb i obrona interesów mieszkańców wsi; 
5) rozwój lokalnej przedsiębiorczości; 
6) wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu poszanowania tradycyjnych wartości; 
7) inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia; 
8) podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych; 
9) walka z patologiami społecznymi wśród mieszkańców wsi, w tym: alkoholizmem oraz narkomanią; 
10) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi. 

Piłatka 7 
27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Waldemar 

Czubak 

Nie posiada Uchwała Nr 3 
Zebrania 

założycielskiego 
o uchwaleniu 
regulaminu 

stowarzyszenia 

nie    

ZS
.5

1
2

.9
.2

01
6 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar Polski a w szczególności województwa mazowieckiego. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez; 
2) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej; 
3) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 
4) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji; 
5) inne działania realizujące cele statutowe. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 

4 
 

8/2016 Stowarzyszenie 
Zwykłe 

Wspólnoty Wsi 
Goryń 

12.12.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
Celem działania Stowarzyszenia jest uregulowanie sytuacji prawnej oraz zagospodarowanie terenu wspólnoty gruntowej wsi Goryń. 
  
 

Goryń 66 
26-631 

Jastrzębia 

Zarząd: 
Przewodniczący 

Krzysztof 
Badowicz 

Nie posiada Uchwała Nr 4 
z 17.11.2016 r. 

Zebrania 
założycielskiego 
Stowarzyszenia 

Zwykłego 
Wspólnoty 

Gruntowej Wsi 
Goryń 

nie    

ZS
.5

1
2

.8
2

0
16

 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: 
Teren działania: gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) reprezentowanie członków wobec organów administracji państwowej, samorządowej; 
2) przygotowywanie i realizację projektów związanych z gruntami wspólnoty Goryń. 

9/2016 Stowarzyszenie 
Wspólnota 

Gruntowa Wsi 
Owadów 

16.12.2016  1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) doprowadzenie do odzyskania wszystkich praw przynależnych wspólnoty gruntowej wsi Owadów; 
2) powołanie spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Owadów z mocy obowiązującego prawa, w szczególności: 

a) opracowanie statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Owadów; 
b) opracowanie wniosku o wpisanie na listę udziałowców we wspólnocie gruntowej oraz przyjmowanie w/w wniosków do czasu 

powołania Zarządu Spółki; 
c) zwołanie Ogólnego Zebrania członków w celu powołania Spółki; 
d) powołanie zarządu Spółki. 

3) wszechstronny rozwój sołectwa Owadów i Gminy Jastrzębia w tym: 
a) integracja środowisk lokalnych mających na celu rozwój sołectwa Owadów, gminy jastrzębia; 
b) b)kultywowanie  tradycji ludowych, języka regionalnego, inscenizowanie obrzędów i zwyczajów ludowych; 
c) zapewnienie aktywności osobom starszym; 
d) wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania nowych miejsc pracy; 
e) podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw służących rozwojowi regionu: gospodarczych i społecznych, sportu, turystyki i rekreacji; 
f)  rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich i patriotycznych; 
g) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, a w szczególności korupcji, przemocy i uzależnieniom; 
h) aktywizacja lokalnego społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarczego; 
i) wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej)wspieranie szeroko zakrojonych działań promocyjnych 

w celu zwiększenia zainteresowania wypoczynkiem w Owadowie, gminie jastrzębia; 
j) projektowanie przedsięwzięć gospodarczych na rzecz rozwoju sportu i turystyki oraz pozyskiwanie funduszy na ich realizację; 
k) pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych, programów dotacji budżetu Państwa oraz programów komercyjnych; 
l)  wspomaganie wszelkich inicjatyw samorządowych, obywatelskich i Wspólnoty Gruntowej wsi owadów mających na celu rozwój 

sołectwa Owadów, gminy jastrzębia; 
ł)   promowanie walorów historycznych i kulturowych regionu; 
m) wspieranie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Owadów, gminy jastrzębia; 
n) współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, stowarzyszeniami, wspólnoty Gruntową wsi Owadów na rzecz 

rozwoju gminy Jastrzębia; 
o) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 
p) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; 
q) działanie na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców wsi. 

Owadów 114 
26-631 

Jastrzębia 

Zarząd: 
Prezes: 
Daniela 

Wągrodzka 

Nie posiada Uchwała 
nr4/I/16 

z 10.12.2016 r. 
w sprawie 

uchwalenia 
Regulaminu 

stowarzyszenia 

    

ZS
.5

1
2

.1
0

.2
0

1
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska  

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) organizowanie zebrań informacyjnych; 
2) wydawanie publikacji na tematy związane ze wspólnota Gruntową wsi Owadów; 
3) występowanie do organów administracji publicznej i sądów; 
4) współpracę ze środkami społecznego przekazu; 
5) podejmowanie innej działalności zgodnej z prawem i celem Stowarzyszenia; 
6) realizację zadań publicznych w zakresie:  

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
b) działalności charytatywnej; 
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
d) ochrony i promocji zdrowia; 
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
f) promocji zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
g)  upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
h)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; 
j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
k) krajoznawstwa oraz wypoczynk7u dzieci i młodzieży; 
l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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10/2016 Stowarzyszenie 
zwykłe 

Koło Gospodyń 
Wiejskich 

w 
Starosiedlicach 

28.12.2016 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych; 
2) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Starosiedlice; 
3) prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków 

socjalno-bytowych rodzin wiejskich; 
4) reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich; 
5) rozwój przedsiębiorczości kobiet; 
6) wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości; 
7) inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet; 
8)  podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych; 
9) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi. 

Starosiedlice 37 
27-100 Iłża 

Zarząd: 
Przewodnicząca 

Irena 
Durazińska 

tak Uchwała 
z dn.10.12.2016 
r. o uchwaleniu 

regulaminu 
stowarzyszenia 

nie    

ZS
.5

1
2

.1
1

.2
0

1
6 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Starosiedlice 

11/2017 Stowarzyszenie 
„Lepsze Jutro” 

17.02.2017 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ochrony przed degradacją; 
2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa; 
3) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i ich ochrony; 
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich; 
5) popularyzowanie, wspieranie i działanie na rzecz rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców wsi; 
6) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami oraz prezentowaniu dorobku organizacji 

władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności; 
7) promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym; 
8)  wspieranie rozwoju produkcji własnej zdrowej żywności, wyrobów regionalnych, rękodzieła i twórczości artystycznej, turystyki 

i wypoczynku; 
9) angażowanie się na rzecz ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych i w związku 

z tym ocenianie, informowanie i ustosunkowywanie się do planowanych i realizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji 
oddziaływujących na środowisko i przyrodę np.: elektrownie wiatrowe, wytwórnie mas bitumicznych, zakłady utylizacji odpadów 
i inne; 

10) wspomaganie rozwoju zagospodarowania obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia; 
11)  wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

Pakosław 292, 
27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Grażyna Kuc 

Nie posiada Uchwała 
Nr 2/2017 
Zebrania 

Członków Stow. 
„Lepsze Jutro” 

z dnia 
22.01.2017 r. 

nie    

ZS
.5

1
2

.2
.2

01
7 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez; 
2)  organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji 

i konkursów; 
3) organizowanie akcji informacyjnych, edukacyjnych i protestacyjnych; 
4) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej; 
5) prowadzenie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej; 
6) współpracę w wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 
7) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, fundacjami 

oraz z osobistościami życia publicznego; 
8) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku stwierdzenia zagrożenia rozwoju 

i degradacji środowiska w obszarach wiejskich; 
9) opiniowanie projektów ustaw, uchwał i strategii w zakresie ochrony przyrody i zagrożeń dla tej przyrody, wydawanych przez władze 

publiczne; 
10) składanie wniosków i uwag do projektów dokumentów planistycznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie ochrony przyrody; 
11) wspieranie działań zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich i ich ochrony przed degradacją środowiskową; 
12) uczestniczenie jako strona w rozumieniu KPA w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy państwowe 

i samorządowe dotyczących mieszkańców i obszaru działania Stowarzyszenia; 
13) uczestniczenie na prawach strony jako organizacja  społeczna reprezentująca interes społeczny w postepowaniach administracyjnych, 

prowadzonych w sprawach dot. środowiska przyrodniczego i jego ochrony, lub mogących stworzyć zagrożenia dla przyrody, 
jak również w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa w rozumieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

14) żądaniu wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z ochroną przyrody; 
15) uczestniczeniu jako strona skarżąca lub uczestnik postepowania na prawach strony w postępowaniach sądowo-administracyjnych 

na podstawie przepisów ustawy z dn. 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniach przed sądami; 
16) inne działania realizujące cele regulaminowe. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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12/2017 „Czas Puszczy” 
Stowarzyszenie 

na rzecz 
ochrony 

i promocji 
Puszczy 

Kozienickiej 

28.03.2017  1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) ochrona  oraz promocja przyrody Puszczy Kozienickiej oraz rozbudzanie w społeczeństwie zainteresowań przyrodniczych; 
2) rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji regionalnych - promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji; 
3) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych regionu; 
4) prawidłowy rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
6) podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia 

społeczeństwa, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka; 
7) zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego. 

a)  

Januszno 
26-670 Pionki 

Przedstawiciel: 
Sławomir Wąsik 

Nie posiada Uchwała Nr 
02/2017 o 
Przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 

    

ZS
.5

1
2

.3
.2

01
7 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Puszczy Kozienickiej. 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań promujących przyrodę Puszczy Kozienickiej, a w szczególności: 

b) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji poświęconych Puszczy Kozienickiej; 
c) realizacja filmów dokumentalnych o tematyce przyrodniczej; 
d) zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenia fauny i flory; 
e) propagowanie wszelkimi dostępnymi metodami wiedzy na temat rodzimej przyrody i jej ochrony; 
f) współpraca z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu przepisów ochronnych; 
g) inicjowanie działań zmierzających do objęcia ochrona prawną terenów i obiektów szczególnie cennych przyrodniczo; 
h) prowadzenie obserwacji i badań przyrodniczych; 
i) współpraca z innymi towarzystwami i instytucjami w kraju i za granicą; 
j) organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji, wycieczek i wypraw naukowych. 

13/2017 Powszechne 
Towarzystwo 

Humanistyczne 
„Korzenie” 
w Pionkach 

02.05.2017 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości zagadnień regionalnych wśród mieszkańców regionu i związanych z nim innych 

obywateli Polski; 
2) popularyzacja nauki i metody naukowej; obrona wizerunku nauki w społeczeństwie, propagowanie społecznego znaczenia nauki 

oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako jednego z priorytetów społecznych; 
3) inspiracja i promocja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień regionalnych; 
4) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 
5) koordynacja działań i przedsięwzięć podmiotów, o których mowa w punkcie 2 oraz wspieranie ich współpracy i wymiany doświadczeń; 
6) podnoszenie jakości kształcenia poprzez ustalanie dodatkowych kryteriów uwzględniających wiedzę o regionie; 
7)  dokształcanie animatorów kultury i ludzi zajmujących się na co dzień zagadnieniami leżącymi w sferze działań stowarzyszenia 

(nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, animatorów kultury); 
8) wspieranie działalności wydawniczej i propagowanie literatury naukowej o rozwoju humanistycznym regionu (w kraju i za granicą); 
9) wymiana informacji i prowadzenie banku danych (informacji) o placówkach kulturalnych regionu, zabytkach regionu; 
10)  współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie zbieżnym z celami stowarzyszenia; 
11)  wydawanie prac i publikacji z zakresu promowania i propagowania wszelkich przejawów rozwoju nauk humanistycznych w regionie; 
12)  propagowanie postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego; działalność na rzecz rozwoju i realizacji 

zainteresowań, wiedzy i horyzontów umysłowych swych członków, pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  

ul. Zakładowa 5 
26-670 Pionki 

Przedstawiciel: 
Sylwia Gałek 

Nie posiada Uchwała 
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego 

w dniu 7 lutego 
2017 r. 

nie    

ZS
.5

1
2

.9
.2

01
7 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) popularyzację wiedzy wśród członków; 
2) organizowanie kursów, wystaw, wykładów, pokazów, odczytów, dyskusji, konferencji, sympozjów i seminariów tematycznych i innych 

przedsięwzięć w zakresie związanym z celami stowarzyszenia; 
3) organizowanie spotkań, wyjazdowych form szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz dla członków i sympatyków 

stowarzyszenia; 
4) wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, ulotek, prospektów oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej; 
5) inicjowanie, przygotowywanie, opiniowanie i popieranie projektów aktów prawnych, w szczególności regulujących zagadnienia 

edukacyjne, naukowe i społeczne; 
6) organizowanie konkursów propagujących wiedzę i twórczość z określonych dziedzin i tematów. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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14/2017 Stowarzyszenie 
Chomentówek
w Skaryszewie 

23.05.2017 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu 

i rekreacji; 
2) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki; 
3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się 

do rozwoju wsi, regionu; 
4) popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych; 
5) wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna; 
6) działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży; 
7) aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa; 
8) poprawa standardu życia społeczności wiejskiej; 
9) pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej; 
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim; 
11) realizowanie wniosków i postulatów członków stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem; 
12) działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

ul. Słowackiego 
6, 

26-640 
Skaryszew 

Zarząd: 
Przew. 

Rafał Morawski 

Tak, przew. 
Paweł Karolak 

Uchwała 
nr 2/2017 
o przyjęciu 
regulaminu 

Stowarzyszenia 
Chomentówek 

nie Uchwała nr 1 
w sprawie 

rozwiązania 
stowarzyszenia 

z dnia 
12.12.2021 r. 

Marzena 
Morawska 

 

ZS
5

1
2
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0
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01
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   2.  Teren działania stowarzyszenia zwykłego: gmina Skaryszew, powiat radomski,województwo mazowieckie, Polska.          

   3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo - badawczymi, instytucjami kulturalnymi 

oraz organizacjami pozarządowymi; 
2) uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszeni; 
3) współpracę z innymu organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów 

Stowarzyszenia; 
4) inicjowanie, koordynowanie, przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących prowadzonych przez członków 

działalności, jej rozwoju i współpracy z innymi podmiotami; 
5) reprezentowanie członków wobec innych podmiotów w zakresie koordynowanej przez Stowarzyszenie wspólnej polityki gospodarczej; 

społecznej, kulturalnej, oświatowej, wspieranie działalnosci sportowej oraz dziedzictwa kulturowego; 
6) wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne członków realizujących cele statutowe Stowarzyszenia; 
7) organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych; 
8) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty sprzyjające rozwojowi wsi Chomentów 

Szczygieł; 
9) promocję prowadzonej przez członków działalności, pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych przez Członków i Stowarzyszenie 

wspólnych przedsięwzięć; 
10) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, informowanie społeczności lokalnych o celach 

i przedsięwzięciach Stowarzyszenia; 
11) pozyskiwanie i wykorzystywanie srodków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i zagranicznych instytucji 

finansowych; 
12) podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków oraz rozwój 

przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia; 
13) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi społeczności objętych działaniem 

członków stowarzyszenia; 
14) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami ststutowymi Stowarzyszenia; 
15) organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach oraz prezentacjach; 
16) propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej i aktywizacji zawodowej na terenie objętym działaniem; 
17) nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i stowarzyszeniami państw Unii Europejskiej; 
18) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

         

15/2017 Stowarzyszenie 
„Iłża 2039” 

23.06.2017 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; 
2) budowanie świadomości obywatelskiej; 
3) promowanie miasta i gminy Iłża i jego mieszkańców; 
4) działania  mające na celu promowanie walorów turystycznych  miasta i gminy Iłża; 
5) wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego regionu; 
6) rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno-sportowej; 
7) organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów, kiermaszów, targów; 
8) działalność na rzecz upowszechniania aktywnego  wypoczynku mieszkańców; 
9) organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, wspieranie podmiotów, które za swój cel maja 

poznawanie naszego regionu, kraju i świata; 
10) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych; 
11) podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości; 
12) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi; 
13) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
14) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacja celów stowarzyszenia. 

Kolonia 
Seredzice 12 
27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Jakub Ciulkin 

Nie posiada Uchwała Nr 2 
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

17.06.2017 r. 

nie nie nie  
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym, administracja rządową, środowiskami biznesu 

oraz organizacjami pozarządowymi i szkołami; 
2) realizacja programów i projektów; 
3) prowadzenie działalności o charakterze informacyjnym i oświatowo edukacyjnym poprzez organizowanie kursów, szkoleń, seminariów 

i konferencji, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji i pracy z młodzieżą; 
4) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami; 
5) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych; 
6) organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych; 
7) wydawanie materiałów informacyjnych i promocyjnych; 
8) animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym szczególnie 

młodzieży; 
9) podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją. 

16/2017 Stowarzyszenie 
„Małe 

Zakrzewiaki” 

18.09.2017 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) wspomaganie organizacyjno-rzeczowe działalności Przedszkola samorządowego w Zakrzewie; 
2) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej; 
3) wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji okolic gminy Zakrzew, w szczególności przez 

propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych oraz folklorystyczno-kulturowych. 

Zakrzew 
Kolonia 1 

26-652 Zakrzew 

Przedstawiciel: 
Barbara 

Ślusarczyk 

Nie posiada Uchwała 
Nr 2/2017 
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego 

nie    

ZS
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1
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Gmina Zakrzew 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia 

i wychowania dzieci; 
2) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi; 
3) współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz rodzin objętych pomocą społeczną. 

17/2017 Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich 

13.10.2017 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych; 
2) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju sołectwa Koszary poprzez czynny udział członków stowarzyszenia w życiu wsi; 
3) prowadzenie wśród lokalnej społeczności działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy 

warunków socjalnobytowych rodzin wiejskich; 
4) reprezentowanie potrzeb i obrona interesów mieszkańców wsi; 
5) rozwój lokalnej przedsiębiorczości; 
6) wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości; 
7) inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia; 
8) podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi, oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych; 
9) walka z patologiami społecznymi wśród mieszkańców wsi, w tym: alkoholizmem oraz narkomanią; 
10) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi. 

Koszary 52 
27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Krystyna Wąsiel 

Nie posiada Uchwała Nr 3 
Zebrania 

założycielskiego 
o uchwaleniu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

28.09.2017 r. 
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Obszar Polski a w szczególności województwa mazowieckiego. 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez; 
2) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej; 
3) współpraca z wszelkimi osobami i  instytucjami o podobnych celach działania; 
4) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji. 

18/2017 Stowarzyszenie 
„Pionkowskie 
Towarzystwo 
Rowerowe” 

13.11.2017 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie kultury fizycznej i sportu; 
2) organizowanie i rozwijanie różnorodnych form związanych z turystyką rowerową; 
3) stałe podnoszenie poziomu sportowego członków; 
4) troska o kształtowanie wśród członków PTR patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny 

i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich; 
5) integracja i aktywizacja środowisk zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia. 

ul. Zakładowa 5 
26-670 Pionki 

Zarząd:  
Roman 

Dorociak-
przewod., 
Grzegorz 

Panek- członek, 
Grzegorz 

Wardziński 
- członek 

Komisja 
rewizyjna: 

Grzegorz Grzyb, 
Tomasz 

Zawodnik, 
Marcin Makuch 

Uchwała 
Nr 2/2017 

z dnia 
17.10.2017 r. 

w sprawie 
przyjęcia 

regulaminu 
stowarzyszenia 

PTR 

nie    
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5

1
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: jak wyżej 

19/2017 Stowarzyszenie 
„Czyste 

powietrze stop 
dla chlewni” 

18.12.2017 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami; 
2) dbałość o zachowanie zdrowia człowieka oraz poczucia bezpieczeństwa; 
3) zapewnienie dobrej jakości życia ludzkiego; 
4) dbałość o ekologię. 

Glinice 12 
26-650 Przytyk 

Zarząd: 
Stanisław 

Kwietniewski-
prezes, Andrzej 
Chmielewski-

sekretarz, 

Nie posiada Uchwała 
Nr 2/2017 
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego 

nie    

ZS
5

1
2

.1
5
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: powiat radomski 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach w sprawie ochrony środowiska i innych sprawach realizujących cele statutowe; 
2) reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony środowiskach; 
3) informowanie społeczeństwa, władzy i innych organów o problemach środowiska i uświadamianie stopnia zagrożeń; 
4) zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenia; 
5) poszukiwanie sojuszników, poparcia i współpracy międzygminnej w tym zakresie; 
6) inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska; 
7) propagowanie i kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia; 
8) inne działania realizujące cele statutowe. 

Wiesław Soból 
-skarbnik, 
Mirosław 
Rogulski 
-członek, 
Andrzej 

Wilczyński 
-członek 

20/2018 Stowarzyszenie 
„Zespół ludowy 
Skaryszewiacy” 

6.02.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do popularyzacji muzyki, kształtowania wrażliwości estetycznej, a zwłaszcza 

podnoszenie kultury muzycznej oraz edukacji dzieci , młodzieży i dorosłych w tej dziedzinie; 
2) aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu kultury ludowej na terenie rzeczypospolitej Polskiej; 
3) edukacja młodzieży w zakresie kształtowania i umacniania patriotycznych postaw u swoich członków; 
4) dążenie do zachowania cennych wartości polskiej kultury ludowej; 
5) upowszechnianie kultury ludowej wśród szerokich rzesz społeczeństwa; 
6) promocja regionu radomskiego i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu. 

ul. Żeromskiego 
57 

26-640 
Skaryszew 

Przedstawiciel: 
Pulina Mamcarz 

Regulamin 
uchwalony 

w dniu 
31.01.2018 r. 

nie     
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) współpraca z organizacjami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami upowszechnienia kultury; 
2) organizowanie szkoleń, warsztatów wokalnych, oraz konsultacji i kursów kwalifikacyjnych jako form podwyższania kwalifikacji 

twórców 
3) inicjowanie i organizowanie oraz współudział w organizacji imprez, koncertów, przeglądów, festiwali i konkursów; 
4) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw metodyczno-programowych, informacyjnych i monograficznych; 
5) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla twórców, instruktorów i osób zasłużonych w propagowaniu 

działalności kulturalnej; 
6) prowadzenie zajęć wokalnych. 

21/2018 Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich 
w Jasieńcu 

Iłżeckim 
Górnym 

19.02.2018  1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych; 
2) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Jasieniec poprzez czynny udział członkiń Koła w życiu wsi; 
3) prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, sportowej, turystyki i rekreacji 

oraz aktywnego wypoczynku w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich; 
4) reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich; 
5) rozwój przedsiębiorczości kobiet; 
6) wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości; 
7) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia; 
8) popularyzacja ekologicznego rolnictwa i ochrony środowiska; 
9) inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet; 
10) podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych; 
11) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi. 

Jasieniec Iłżecki 
Górny 

27-100 Iłża 
Środowiskowy 
Dom Kultury 

Zarząd:  
Lidia Rokita 
-przewod.,  

Lidia Niewczas 
-z-ca przewod., 
Halina Kawałek 

-skarbnik, 
Danuta Pisarska 

-sekretarz 

Komisja 
rewizyjna: 

Danuta Zaręba-
przew., 

Stanisława 
Kozik-członek, 

Elżbieta Spadło-
członek 

nie     

ZS
5

1
2

.3
.2

0
18

 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Jasieniec Iłżecki Górny 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Jak wyżej 

22/2018 Stowarzyszenie 
Mieszkańców 
Kaszewskiej 

Woli 

4.03.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działanie na rzecz ochrony środowiska i przyrody; 
2) działanie na rzecz ochrony spokoju i bezpieczeństwa oraz poszanowania praw mieszkańców; 
3) działanie na rzecz promocji i wizerunku lokalnego. 

Kaszewska 
Wola 31 B 

26-806 Stara 
Błotnica 

Przedstawiciel: 
Alicja Kaczor 

Nie posiada Uchwała 
regulaminu 

z dnia 
24.02.2018 r. 

    

ZS
5

1
2

.4
.2

0
18

 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: województwo mazowieckie 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) współpraca ze wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 
2) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji oraz osób fizycznych i prawnych. 

23/2018 Stowarzyszenie 
Forum 

Samorządowe 

9.03.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie idei samorządności oraz aktywności obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju; 
2) aktywne uczestnictwo w upowszechnianiu kultury na terenie Rzeczypospolitej Polskie; 
3) edukacja młodzieży w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych; 
4) promocja regionu radomskiego, w szczególności poprzez promowanie Powiatu Radomskiego 
5) aktywny udział w wyborach samorządowych. 

ul. Miła 13 
26-652 

Milejowice 

Przedstawiciel: 
Leszek Margas 

Nie posiada Uchwała 
Nr 2/2018 
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego Forum 
Samorządowe, 

z dnia 
3.03.2018 r. 

    

ZS
.5

1
2

.5
.2

01
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) udział w wyborach samorządowych; 
2) organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów oraz innych form poszerzania wiedzy służącej realizacji celów statutowych; 
3) prowadzenie działalności wydawniczej; 
4) współpraca z osobami fizycznymi, środowiskami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej; 
5) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 

10 
 

24/2018 Stowarzyszenie 
„Makowianie” 

13.03.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) aktywizacja mieszkańców wsi; 
2) kultywowanie tradycji i obrzędów 
3) integracja społeczności lokalnej. 

ul. Starowiejska 
22 

26-640 Maków 

Zarząd: 
Krystyna 

Stanios-prezes., 
Dorota Lis, 

Marta Gomuła 

Nie posiada Uchwała 
o przyjęciu 
regulaminu 

z dnia 
23.02.2018 r. 

    

ZS
.5

1
2

.6
.2

01
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Gmina Skaryszew 

4. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) organizacja warsztatów, spotkań integracyjnych; 
2) udział w imprezach kulturalnych, okolicznościowych, ludowych; 
3) wspólne przygotowywanie potraw związanych z kuchnią wiejską. 

25/2018 Stowarzyszenie 
„Zawsze 
Razem” 

14.05.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i osób dorosłych; 
2) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
3) działania na rzecz ochrony środowiska; 
4) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej; 
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6) działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury; 
7) działalność na rzecz ochrony zdrowia; 
8) upowszechnianie kulturalnych i sportowych form spędzania wolnego czasu; 
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) promowanie integracji z Unią Europejską; 
11) rozwój świadomości obywatelskiej, wspieranie rozwoju demokracji; 
12) pomoc humanitarna, charytatywna w tym kwesty; 
13) wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich; 
14) wspieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik; 
15) udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom stowarzyszenia i osobom niezrzeszonym. 

Gębarzów 73 
26-640 

Skaryszew 

Zarząd: 
Barbara 

Fryszkowska: 
Przewodnicząca 

Joanna 
Kowalczyk: 
Zastępca 

Przewodniczące
j 

Edyta 
Kowalczyk:Skar

bnik 
Katarzyna 
Pytlewsk:  
sekretarz 

Nie posiada Regulamin  
uchwalony w 

dniu 25.04.2018 
r. 

Uchwała 
2/2022 

O zmianie 
regulaminu 

Stowarzyszenia 
Zawsze Razem 

Z dnia 22 marca 
2022 r. 

    

ZS
.5

1
2

.9
.2

01
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia; 
2) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
3) działanie z zakresu profilaktyki i zdrowia; 
4) działalność wydawnicza i edukacyjna; 
5) organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla grup społeczno-zawodowych; 
6) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych; 
7) organizowanie szeroko rozumianej pomocy charytatywnej; 
8) współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i władzami lokalnymi; 
9) promowanie zdrowego stylu życia; 
10) organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży; 
11) inne działania realizujące cele regulaminowe. 

26/2018 Stowarzyszenie 
Seniora 

„Promyk 
Nadziei” 

17.05.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego; 
2) organizowanie działań, które będą sprzyjać zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej; 
3) organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych dostosowanych do zainteresowań członków; 
4) rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich i kółek 

zainteresowań; 
5) tworzenie warunków ułatwiających integrację z dziećmi i młodzieżą w ramach międzypokoleniowych projektów społeczno-

kulturalnych; 
6) organizowanie wycieczek do teatrów, kin, na koncerty, wieczory literacko-muzyczne; 
7) urządzaniu wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych oraz urodzin i imienin członków stowarzyszenia; 
8) organizowanie spacerów, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wczasów na działkach pracowniczych i innych form rekreacji 

i wypoczynku; 
9) współpraca z innymi klubami, kołami i placówkami kultury oraz regionalnymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i związkami 

twórczymi; 
10) troska o warunki socjalno-bytowe członków Stowarzyszenia i ludzi starszych oraz w miarę możliwości pomoc w zaspokajaniu potrzeb 

materialnych przede wszystkim opieka nad osobami chorymi i samotnymi. 

ul. Ks. Piotra 
Ściegiennego 8 
26-670 Pionki 

Przedstawiciel: 
Leokadia Siek 

Nie posiada Uchwała 
Nr 1/2018 

z dnia 
9.05.2018 r. 
o założeniu 

stowarzyszenia 
i przyjęciu 

regulaminu 

 Rozwiązane 
uchwałą nr 1 

z dnia 
11.05.2020 r. 

Leokadia Siek  

ZS
.5

1
2

.1
0

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  
1) prowadzenie Zespołu Śpiewaczego Promyk Nadziej; 
2) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym ze szczególnym uwzględnienie forum samorządu lokalnego; 
3) współpraca z organami administracji publicznej i kierowanie do nich postulatów; 
4) organizowanie świadczeń na rzecz członków oraz innych osób ze społeczności lokalnej; 
5) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji 

statutowych celów stowarzyszenia. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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27/2018 Stowarzyszenie 
Seniorów 

„Kontrast” 

18.05.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) urzeczywistnienie zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia 

oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym; 
2) poprawa jakości i warunków życia osób starszych, obniżenia ich zachorowalności i niepełnosprawności poprzez m.in.: zapewnienie 

powszechnego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie prewencji, terapii i rehabilitacji, zapewnienie wolnego 
od barier dostępu do wszelkich miejsc publicznych, stwarzanie warunków do korzystania przez osoby starsze z ofert kulturalnych, 
sportowych, towarzyskich, turystycznych, upowszechnianie technologii cyfrowych podnoszących komfort życia osób starszych, 
zapewnienie dostępu do edukacji i szkoleń dla seniorów; 

3) angażowanie się w projekty służące integracji międzypokoleniowej, w oparciu o tolerancje i wzajemny szacunek; 
4) działania na rzecz ochrony rodziny jako najważniejszej grupy społecznej oraz dobrego wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży; 
5) działalność w sferze zadań publicznych obejmująca-stosownie do Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. 

ul. Sportowa 
1/7 

26-670 Pionki 

Przedstawiciel: 
Irena 

Nalewajko 

Nie posiada Uchwalenie 
regulaminu 

w dniu 
11.05.2018 r. 

    

ZS
.5

1
2

.1
1

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  
1) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej; 
2) współpraca z innymi organizacjami oraz organami administracji publicznej i kierowanie do nich postulatów; 
3) organizowanie kursów, szkoleń, konferencji związanych z tematyka statutową; 
4) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z tematyka statutową; 
5) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów stowarzyszenia. 

28/2018 Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 
Modrzejowice 

26.11.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działalność na rzecz lokalnej społeczności; 
2) promocja lokalnych produktów; 
3) popularyzowanie wiedzy z dziedziny rękodzieła, kulinariów, historii, muzyki; 
4) integracja środowiska wiejskiego; 
5) propagowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych; 
6) inicjowanie oraz podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności; 
7) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi. 

Modrzejowice 
36 

27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Magdalena 
Domagała 

Nie posiada Uchwała  
o przyjęciu 
regulaminu 

z dnia 
10.05.2018 r. 

    

ZS
.5

1
2

.1
2

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: powiat radomski 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Jak wyżej 

29/2018 Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich 

26.11.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych; 
2) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Kajetanów poprzez czynny udział członkiń Koła w życiu wsi; 
3) reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich; 
4) rozwój przedsiębiorczości kobiet; 
5) wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości; 
6) inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet; 
7) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi. 

Kajetanów 1 
27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Anna 

Szczepanowska 

Nie posiada regulamin     

ZS
.5

1
2

.1
3

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Kajetanów ? 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Jak wyżej 

30/2018 Stowarzyszenie 
„Zadbajmy 

o Naszą 
Przyszłość” 

25.05.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ochrony przed degradacja; 
2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa; 
3) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i ich ochrony; 
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności na obszarach wiejskich i ich ochrony; 
5) popularyzowanie, wspieranie i działanie na rzecz rozwoju sportu, turystyki i wypoczynku wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców wsi; 
6) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami instytucjami zainteresowanymi działaniem na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich i ochrony przed degradacja; 
7) pomaganie w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami oraz prezentowaniu dorobku organizacji władzom 

państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności; 
8) promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym; 
9) wspieranie rozwoju produkcji własnej zdrowej żywności, wyrobów regionalnych, rękodzieła i twórczości artystycznej, turystyki 

i wypoczynku; 
10) angażowanie się na rzecz ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych i z związku 

z tym ocenianie, informowanie i ustosunkowywanie się do planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji 
oddziaływujących na środowisko i przyrodę, np. elektrownie wiatrowe, wytwórnie mas bitumicznych, zakłady utylizacji odpadów 
i inne; 

11) wspomaganie rozwoju zagospodarowania obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia; 
12) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

Polany Kolonia 
1 B 

26-680 
Wierzbica 

Przedstawiciel: 
Magdalena 
Ogorzałek 

Nie posiada Uchwała nr 1 
o przyjęciu 

regulaminu, 
z dnia 

17.05.2018 r. 

    

ZS
.5

1
2

.1
4

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 

12 
 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez; 
2) organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji 

i konkursów; 
3) organizowanie akcji informacyjnych, edukacyjnych i protestacyjnych; 
4) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej; 
5) prowadzenie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej; 
6) współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 
7) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, fundacjami 

oraz osobistościami życia publicznego; 
8) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku stwierdzenia zagrożenia rozwoju 

i degradacji środowiska w obszarach wiejskich; 
9) opiniowanie projektów ustaw, uchwał i strategii w zakresie ochrony przyrody i zagrożeń dla tej przyrody, wydawanych przez władze 

publiczne; 
10) składanie wniosków i uwag do projektów dokumentów planistycznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie ochrony przyrody; 
11) wspieranie działań zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich i ich ochrony przed degradacją środowiskową; 
12) uczestniczenie jako strona w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego w postepowaniach administracyjnych 

prowadzonych przez organy państwowe i samorządowe dotyczących mieszkańców i obszaru działania Stowarzyszenia w szczególności 
w postepowaniach dotyczących: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustalaniu lokalizacji 
dla inwestycji znacząco oddziaływującej na środowisko w tym elektrowni wiatrowych wraz z ich infrastrukturą, wytwórni mas 
bitumicznych, zakładów utylizacji odpadów i innych; 

13) uczestniczenie na prawach strony jako organizacja społeczna, reprezentująca interes społeczny w postepowaniach administracyjnych, 
prowadzonych dot. środowiska przyrodniczego i jego ochrony, lub mogących stworzyć zagrożenia dla przyrody, jak również 
w postepowaniach wymagających udziału społeczeństwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr199, poz.1227, z późn.zm.); 

14) żądanie wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawach związanych z ochrona przyrody; 
15) uczestniczenie jako strona skarżąca lub uczestnik postepowania na prawach strony w postepowaniach sądowo-administracyjnych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postepowaniach przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., 
poz.1270, z późn. zm.)* inne działania realizujące cele regulaminowe. 

31/2018 Stowarzyszenie 
„Wspólny Cel” 

25.05.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działalność z zakresu : nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
5) edukacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt; 
6) ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
7) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 
8) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

Zabłocie 19A 
26-625 

Wolanów 

Przedstawiciel: 
Marcin 

Ciężkowski 

Nie posiada Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

16.05.2018 r. 

    

ZS
..

5
1

2
.1

5
.2

0
1

8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  
1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez; 
2) współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 
3) uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych; 
4) inne działania, realizujące cele statutowe stowarzyszenia. 

32/2018 Stowarzyszenie 
Zespół 

Królewskie 
Źródła 

21.09.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) rozwój i promocja gminy Pionki, jej okolic oraz powiatu Radom; 
2) upowszechnianie kultury na terenie gminy i powiatu oraz podtrzymywanie tradycji regionalnych - promowanie regionu, kultury 

ludowej; 
3) kształcenie dzieci i młodzieży i dorosłych z zakresu kultury muzycznej (instrumentalnie i wokalnie); 
4) podtrzymywanie, pobudzanie aktywności społecznej i pielęgnowanie wartości społecznych wśród mieszkańców; 
5) organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży i dorosłych w siedzibie i poza siedziba stowarzyszenia; 
6) współpraca stowarzyszenia z instytucjami kultury działającymi na terenie gminy Pionki oraz powiatu Radom; 
7) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych gminy Pionki*udział w koncertach artystycznych. 

Poświętne 21 A 
26-670 Pionki 

Zarząd 
w składzie: 

1. Łukasz Kęska 
- Prezes, 

2. Krystyna 
Czachor 
- Wiceprezes, 

3. Teresa Mróz 
- Skarbnik 

Nie posiada Uchwała Nr 
1/2022 

o uchwaleniu  
Regulaminu 

Stowarzyszenia 
Zespołu 

„Królewskie 
Źródła” 

na Walnym 
Zebraniu 

Członków, 
z dnia 

27.04.2022 r. 

nie    

ZS
.5

1
2

.2
0

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska, gmina Pionki oraz Powiat Radomski 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  
1) organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów sprzyjających integracji społeczności lokalnej; 
2) współpraca z organami samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi i innymi instytucjami 

o podobnym charakterze; 
3) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, religijnych i patriotycznych 

oraz wszelkich innych służących integracji gminy i powiatu; 
4) współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania; 
5) inne działania realizujące cele stowarzyszenia. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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33/2018 Stowarzyszenie 
„Swojski 

Makowiec” 

28.11.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) integracja i aktywizacja społeczności lokalnej; 
2) kultywowanie tradycji i obyczajów naszej wsi i regionu; 
3) promocja kultury jako czynnika rozwoju społecznego; 
4) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wychowawczej; 
5) działalność wspierająca pomoc społeczną; 
6) promocja sportu i zdrowego stylu życia; 
7) podnoszenie świadomości ekologicznej; 
8) wspieranie projektów gminnych i środowiskowych; 
9) podnoszenie świadomości obywatelskiej. 

ul. Radomska 
84 

Makowiec 
26-640 

Skaryszew 

Zarząd: 
Agnieszka 
Zielińska-

prezes, 
Sławomir 

Grzyb- z-ca 
prezesa, 
Monika 

Majkusiak- 
skarbnik, 

Monika Kopyt-
sekretarz, Edyta 

Nosowska-
członek, Teresa 
Chołuj -członek, 
Jan Jeżmański -

członek 

Komisja 
rewizyjna: 
Grażyna 

Piwońska, 
Paulina Fołtyn, 

Krzysztof 
Majchrzyk 

nie     

ZS
.5

1
2

.2
2

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska, a szczególnie Makowiec 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Jak wyżej 

34/2018 Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich 
„Dolnojasieńcz

anki” 

30.11.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej w środowiskach wiejskich; 
2) prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; 
3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  kobiet; 
4) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; 
5) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. 

Jasieniec Iłżecki 
Dolny 24 

27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Lucja Wziątek 

Nie posiada Regulamin 
uchwalony w 

dniu 26.11.2018 
r. 

    

ZS
.5

1
2

.2
3

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Województwo mazowieckie 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych; 
2) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi jasieniec Iłżecki Dolny poprzez czynny udział członkiń Stowarzyszenia w życiu 

wsi; 
3) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi; 
4) inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wsi; 
5) współuczestniczenie w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych; 
6) wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości. 

35/2018 Iłżeckie 
Stowarzyszenie 

Inicjatyw 
Społecznych 

30.11.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) pobudzanie, propagowanie, inicjowanie oraz realizowanie działań na rzecz:  

a) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego;  
b) ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;  
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;  
d) rozbudzania aktywności obywatelskiej;  
e) zaangażowania obywateli w życie publiczne;  
f) zachowania, ochrony o odtwarzania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego;  
g) ochrony i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;  
h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zdrowia i ochrony konsumentów;  
i) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej; 
j)  praw i obowiązków obywatelskich;  
k) wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, informacyjnego i finansowego organizacji pozarządowych. 

Pakosław 176 
27-100 Iłża 

Przedstawiciel: 
Monika 

Durazińska 

Nie posiada Uchwała z dnia 
23.11.2018 r. 

nie    

ZS
.5

1
2

.2
4

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Polska, a szczególnie województwo mazowieckie 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) realizacja różnorodnych inicjatyw społecznych w tym:  

a) organizacje imprez kulturalnych, sympozjów, spotkań, szkoleń; 
b) współpraca z samorządami wszystkich szczebli oraz instytucjami państwowymi; 
c) czynny udział w życiu społecznym; 
d) prowadzenie mediów o zasięgu regionalnym; 
e) współpraca z innymi stowarzyszeniami. 

36/2018 Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń 

Wiejskich w 
Błazinach 
Górnych 

30.11.2018 r.  Błaziny Górne 
54 

27-100 Iłża 

Zarząd: Ewelina 
Jaśkiewicz-

przewodnicząca
, Barbara 

Kutera, Aneta 
Kostecka, Iwona 
Bochniak,Halina 

Rutkowska 

Nie posiada Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu z 
dnia 25.05.2018 

r. 

nie    

SZ
.5

1
2

.2
5

.2
0

1
8 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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37/2018 Stowarzyszenie 
„Przyjazny 

Dom” 

7.12.2018 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) aktywizacja i integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym; 
2) poprawa funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin; 
3) poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem organizowania i wspomagania 

procesu usamodzielniania życiowego osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
4) pomoc osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie; 
5) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wpieranie osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 
6) propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec tej grupy społeczeństwa; 
7) edukacja w zakresie zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności 

intelektualnej; 
8) propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez sport, turystykę i rekreację. 

Ul. 
Jordanowska 1 
26-670 Pionki 

Zarząd: Jolanta 
Maciejczyk-
prezes, Ewa 
Kowalska-
sekretarz, 
Elżbieta 
Skomra-
skarbnik 

Komisja 
rewizyjna: 

Elżbieta Deja -
prezes, 

Wiesława 
Figura-

sekretarz, Zofia 
Purwin-członek 

Uchwała nr 
2/2018 o 
przyjęciu 

regulaminu  
stowarzyszenia 

zwykłego 
Przyjazny Dom 

nie    

ZS
.5

1
2

.2
6

.2
0

1
8 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Gmina Pionki /powiat radomski/województwo mazowieckie 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) prowadzenie działalności społecznej w tym: 

a) pomoc rzeczowa i finansów na rzecz osób niepełnosprawnych; 
b) organizowanie i prowadzenie terapii, rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych; 
c) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak i ich rodzinami; 
d) ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych; 
e) organizowanie warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych 

oraz filmowych; 
f) propagowanie i organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny, m.in. poprzez 

organizowanie wyjazdów, wycieczek, imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych; 
g) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, dotyczących działalności Stowarzyszenia; 
h) pozafinansowe wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, będących w trudnej dla siebie sytuacji życiowej; 
i) nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi; 

2) wymianę i edukację kulturalną w tym m.in. poprzez: 
a) organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych; 
b) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia; 
c) uzyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na działalność Stowarzyszenia; 
d) pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych; 
e) pozyskiwanie dotacji z konkursów i projektów. 

38/2019 Stowarzyszenie 
„Zalesie” 

26.02.2019 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) integracja i aktywizacja społeczności lokalnej; 
2) kultywowanie tradycji i obyczajów miejscowości Zalesie oraz miasta i gminy Skaryszew; 
3) wykazywanie inicjatyw w uroczystościach i projektach środowiskowych i gminnych; 
4) promocja zdrowego stylu życia; 
5) poprawa jakości życia mieszkańców. 

Zalesie 22 
26-640 

Skaryszew 

Zarząd: Piotr 
Jankowski-
prezes, Ewa 

jarosz, 
Magdalena 

Kurys 

Komisja 
rewizyjna: 

Ewelina 
Skalska-Piecyk – 
przewodnicząca
, Marcin Kurys,, 
Agnieszka Kurys 

Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu z 
dnia 30.12.2018 

r. 

    

SZ
.5

1
2

.2
.2

01
9 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Zalesie i gmina Skaryszew 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: Jak wyżej 

39/2019 Stowarzyszenie 
„Osiedle 

Gębarzów” 

21.05.2019 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) utrzymanie i rozwój części wspólnych Osiedla Gębarzów; 
2) reprezentowanie mieszkańców Osiedla Gębarzów na zewnątrz i dbanie o dobre interesy ogółu mieszkańców; 
3) dbanie o dobry wizerunek Osiedla Gębarzów, jego wygląd oraz bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców; 
4) pełne zagospodarowanie osiedla Gębarzów; 
5) inne, o których zadecyduje Zebranie członków Stowarzyszenia. 

Gębarzów-
Kolonia 17i 

26-640 
Skaryszew 

Zarząd: Marcin 
Polit- prezes, 

Arkadiusz 
Starnawski, 

Karol Kurasik 

Komisja 
rewizyjna:  

Izabela Sońta-
przewodnicząca

, Grzegorz 
Piasek, Damian 

Stańczyk 

Uchwała nr 2 o 
przyjęciu 

regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

9.05.2019 r. 

nie    

ZS
.5

1
2

.3
.2

01
9 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Powiat Radomski Ziemski 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  
1) działalność Zarządu Stowarzyszenia; 
2) aktywność członków Stowarzyszenia. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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40/2029 Stowarzyszenie 
Aktywne 
Kobiety 

Wiejskie Ruda 
Wielka gm. 
Wierzbica 

9.09.2019 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działalność w sferze zadań publicznych, w tym: 

a) rozwój świadomości społecznej, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, wspomaganie rozwoju wspólnot 
i społeczności lokalnych; 

b) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, praw konsumentów, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji; 

c) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
d) poprawa jakości życia na obszarach wiejskich; 
e) pomoc społeczna na rzecz wspierania najuboższych warstw społeczeństwa i osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans 

tych osób; 
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych; 
g) działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu; 
h) ochrona i promocja zdrowia; 
i) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
j) edukacja, oświata i wychowanie; 
k) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
l) działania na rzecz krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców; 
m) upowszechnianie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości; 
n) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami innych regionów kraju 

i świata; 
o) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 
p) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocje zatrudnienia i aktywizację zawodową 

wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utrata; 
q) wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej; 
r) realizacja istniejących międzynarodowych, ogólnopolskich, lokalnych programów strukturalnych i operacyjnych oraz strategii 

rozwoju i polityki społecznej. 

Ruda Wielka, ul. 
Kolejowa 9, 26-
680 Wierzbica 

Przedstawiciel: 
Bożena Grzyb 

Komisja 
rewizyjna 

Uchwała z 
28.07.2029 r. 

nie    
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Rzeczypospolita Polska 
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  3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:  
1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot  społeczności lokalnych, tworzenie grup gminnych liderów; 
b) tworzenie i promocję programów mających na celu pozafinansowa pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej 

bądź życiowej, wymagających wsparcia oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności: 
 niepełnosprawnych; 
 starszych, chorych, samotnych, żyjących w ubóstwie; 
 osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 rodzinom wielodzietnym; 
 osób - w tym dzieci i młodzieży - zagrożonych, z jakiegokolwiek powodu upośledzeniem społecznym; 
 mniejszości wyznaniowych; 
 mniejszości narodowych. 

c) podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczności lokalnej w zakresie awansu zawodowego i społecznego; 
d) rozwój przedsiębiorczości, wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu ograniczenie bezrobocia; 
e) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury gminy; 
f) rozwój internetu i innych środków przekazu informacji; 
g) organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów 

i wyjazdów studyjnych odnośnie rozwiązań gospodarczych, ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz dotyczących ochrony 
zdrowia, walki z patologiami społecznymi i bezrobociem; 

h) działania w celu upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
i) działalność szkoleniową, organizowanie imprez, koncertów, wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków i form informowania 

społeczeństwa o działalności Stowarzyszenia; 
j) prowadzenie działalności o charakterze dobroczynnym, charytatywnym i humanitarnym, promocja i organizacja wolontariatu; 
k) działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej, oświaty i wychowania oraz edukacji, upowszechnienie folkloru i sztyki lokalnej, 

promowanie i wspieranie młodych artystów i twórców; 
l) podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i rozwiązywanie problemów społeczności na obszarach 

wiejskich; 
m) pobudzania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wykorzystania technik 

informacyjnych w procesach kształcenia, przedsiębiorczości; 
n) organizacje wypoczynku, obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, oraz zajęć edukacyjnych 

i rekreacyjnych; 
o) działalność popularyzacyjna, edukacyjna i wydawnicza; 
p) propagowanie, inspirowanie oraz wspieranie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, udział 

w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez władze kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje sportowo 
- turystyczne; 

q) podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska naturalnego, propagowanie akcji, technologii 
i rozwiązań ekologicznych. Ochrona zwierząt oraz przyrody; 

r) powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel maja poszanowanie naszego regionu i świata; 
s) współprace z Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Pomocy Społecznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
t) współprace ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami oraz uczelniami  wyższymi; 
u) upowszechnianie modelu uczenia się przez całe życie i edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia, działania w celu 

uzyskania możliwości prowadzenia szkół; 
v) współprace z samorządami, przedsiębiorstwami, mediami i organizacjami pozarządowymi; 
w) wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 

terytorialnego, lokalne przedsiębiorstwa i firmy, jednostki oświatowo - wychowawczo - opiekuńcze, oraz jednostki kościelne; 
x) wykorzystywanie i realizacje istniejących międzynarodowych, ogólnopolskich lokalnych programów strukturalnych i operacyjnych 

oraz strategii rozwoju i polityki społecznej, pozyskiwanie środków pomocowych i innych środków zewnętrznych służących 
realizacji celów statutowych; 

y) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminny w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji 
europejskiej i globalizacji, współprace międzyregionalna i międzynarodową, a w szczególności uczestnictwo i współpraca 
w programach wymiany młodzieży z innymi regionami kraju i świata; 

z) podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.  

         

41/2019 Stowarzyszenie 
„Damy Radę” 

11.10.2019 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działalność oświatowo-wychowawcza, wspierająca rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i osób dorosłych; 
2) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
3) działania na rzecz ochrony środowiska; 
4) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej; 
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6) działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury; 
7) działalność w zakresie ochrony zdrowia; 
8) upowszechnianie kulturalnych i sportowych form spędzania wolnego czasu; 
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10) promowanie integracji z Unią Europejska; 
11) rozwój świadomości obywatelskiej, wspieranie rozwoju demokracji; 
12) pomoc humanitarna, charytatywna, w tym kwesty; 
13) wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich; 
14) wspieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik; 
15) udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Stowarzyszenia i osobom niezrzeszonym.  

Podsuliszka 21, 
26-640 

Skaryszew 

Zarząd: prezes: 
Katarzyna 
Domagała, 

Aneta Skalska, 
Ewa Domagała 

nie Uchwała 
23.09.2019 r. 

nie    
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: powiat radomski 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia; 
2) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
3) działanie z zakresu profilaktyki zdrowia; 
4) działalność wydawnicza i edukacyjna; 
5) organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla różnych grup społeczno - zawodowych; 
6) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych; 
7) organizowanie szeroko rozumianej pomocy charytatywnej; 
8) współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i władzami lokalnymi; 
9) promowanie zdrowego stylu życia; 
10) organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i mieszkańców; 
11) inne działania realizujące cele regulaminowe. 

42/2020 Stow. „Futsal 
Słupica” 

29.01. 2020 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) działania na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej członków stowarzyszenia; 
2) popularyzowanie zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa; 
3) promocja m. Słupica na terenie powiatu radomskiego, a w dalszych etapach na terenie województwa mazowieckiego; 
4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi; 
5) promocja futsalu na wszystkich płaszczyznach medialnych; 
6) propagowanie kultury fizycznej i sportu; 
7) stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej. 

Słupica 186 b, 
26-630 Jedlnia 

Letnisko 

Zarząd:  
Prezes: 

Tomasz Skuza, 
członek: 
Jarosław 

Denkiewicz, 
skarbnik: 

Paweł Jaworski 

Nie posiada Uchwała 
24.01.2020 
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: województwo mazowieckie 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie imprez sportowych, spotkań, treningów; 
2) współprace z osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 
3) wspieranie działań zmierzających do popularyzacji piłki nożnej halowej w naszym regionie; 
4) kształtowanie osobowości poprzez krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej 

wśród mieszkańców przez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej; 
5) współprace z organami samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
6) inne działania realizujące cele regulaminowe. 

43/2020 Stow. „Hania” 17.03.2020 r. 1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego: 
1) wspomaganie organizacyjno - rzeczowe działalności Przedszkola Niepublicznego „Hania”; 
2) rozwijanie twórczości kreatywnej dzieci; 
3) prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej; 
4) wspomaganie wszelkich działań do rozwoju kultury regionu i promocji okolic gminy Zakrzew, w szczególności przez propagowanie 

jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych oraz folklorystyczno - kulturowych. 

Zakrzew 54,  
26-652 Zakrzew 

Przedstawiciel: 
Klaudia Baran 

Nie posiada Uchwała Nr 
2/2020 z 

11.03.2020 
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2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego: Gmina Skaryszew 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) tworzenie warunków programowych i organizacyjnych do realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia 
i wychowania dzieci; 

2) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi; 
3) współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach maja działalność na rzecz dzieci; 
4) działanie na rzecz rodzin objętych pomocą społeczną. 

44/2020 Stow. 
„Pionkowskie 

Morsy i 
Sportowcy” 

17.11.2020 r. 
 

1. Cele działania Stowarzyszenia to:  
1) promowanie zimowych kąpieli w zbiornikach wodnych; 
2) integracja ze środowiskiem lokalnym; 
3) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy i wspierania; 
4) działanie na rzecz społeczności lokalnej miasta i regionu; 
5) działalność edukacyjna, prozdrowotna; 
6) aktywizacja fizyczna i psychiczna; 
7) promowanie i wspieranie działalności prozdrowotnej, kulturalnej, wydawniczej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej, ekologicznej 

i rehabilitacyjnej; 
8) zwiększenie potencjału zdrowotnego i świadomości zdrowotnej ludności poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowej diety 

i profilaktyki prozdrowotnej. 

ul. Zakładowa 5 
26-670 Pionki 

Przedstawiciel: 
Paulina 

Zakrzewska 

Nie posiada 
 

Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
16 października 

2020 r. 

nie    
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2. Teren działania: Polska 
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3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) realizacje projektów i podejmowanie przedsięwzięć z obszaru aktywności prozdrowotnej i fizycznej; 
2) organizowanie zimowych kąpieli wodnych; 
3) prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących morsowania i zdrowego trybu życia; 
4) integrację i rozwijanie więzi z innymi Stowarzyszeniami o podobnych celach; 
5) organizowanie wyjazdów mających na celu promowanie miasta oraz samego morsowania poza granicami miasta Pionki; 
6) prowadzenie działań na rzecz szacunku dla środowiska naturalnego i jego ochrony; 
7) organizowanie zlotów, imprez i wyjazdów integracyjnych, imprez turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych 

dla społeczności lokalnej i członków Stowarzyszenia; 
8) wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia; 
9) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki prozdrowotnej; 
10) aktywizacje sportowo - rekreacyjną i rehabilitacyjną; 
11) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej na różnych nośnikach (gadżety reklamowe, bezpłatne ulotki i broszury 

informacyjne); 
12) organizację cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia; 
13) pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób fizycznych i prawnych 

na realizację celów statutowych Stowarzyszenia; 
14) stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej; 
15) współpracę z mediami; 
16) prowadzenie działań informacyjnych i reklamowych, promujących Stowarzyszenie; 
17) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia; 
18) współprace z innymi podmiotami w zakresie: 

a) pomocy społecznej; 
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
c) działalności charytatywnej; 
d) ochrony i promocji zdrowia; 
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych; 
g) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
h) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
i) wspierania społecznej aktywności obywateli; 
j) uczestnictwa w życiu społecznym poprzez współdziałanie z instytucjami publicznymi, prywatnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

45/2020 Nadwiślańskie  
Stowarzyszenie 

Kulturowe 

18.12.2020 r. 1. Cele działania Stowarzyszenia to:  
1) działania dotyczące wspierania rozwoju i promocji szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Polski w kraju i za granica; 
2) upowszechnianie i promowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie i podejmowanie inicjatyw edukacyjno - kulturowych 

i artystycznych, propagowanie polskości oraz rozwój Tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
3) działania wspierające i propagujące rozwój obszarów wiejskich; 
4) wspieranie działań na rzecz rozwoju podmiotów branży turystycznej oraz samorządów, propagowanie i promowanie lokalnych 

przedsiębiorców zajmujących się turystyka, zdrowa żywnością, ekologią; 
5) upowszechnianie sportu i rekreacji oraz kultury fizycznej; 
6) działania zmierzające do wsparcia i promocji ochrony środowiska naturalnego; 
7) upowszechnianie profilaktyki zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia, zdrową żywność wśród dzieci, młodzieży i osób starszych; 
8) promowanie i upowszechnianie turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych; 
9) propagowanie krajoznwstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych. 

ul. Piaseckiego 
11 

26-640 
Skaryszew 

Przedstawiciel: 
Agata 

Staniszewska 

Nie posiada Uchwała o 
przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 
7 grudnia 2020 

r.  
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2. Teren działania: Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizacje sekcji i zespołów o charakterze sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym, szkoleniowym i edukacyjnym; 
2) organizacje zespołów profilaktyczno - usprawniających i rehabilitacji ruchowej; 
3) organizowanie imprez i zawodów sportowych, zlotów, festynów, turniejów, konkursów oraz imprez w sferze kultury fizycznej, 

w tym sportu i rekreacji, kultury i edukacji; 
4) organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów i prelekcji; 
5) propagowanie i ułatwianie uprawiania indywidualnych form rekreacji ruchowej; 
6) organizacje i prowadzenie obozów sportowo - rekreacyjnych i kolonii dla dzieci i młodzieży; 
7) organizację imprez turystycznych; 
8) rozwijanie promocji i udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej oraz prowadzenie działalności wydawniczej; 
9) współdziałanie z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania; 
10) organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej i sportu, szkoleniowych, wypoczynkowych oraz wypożyczalni sprzętu 

sportowo - turystycznego; 
11) współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi 

stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami ; 
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych; 
13) ochronę i promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji 

ruchowej. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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46/2021 Akademia 
Sportu Pionki 

9 marca 2021 1. Cele działania Stowarzyszenia to:  
1) upowszechnianie sportu, zdrowej aktywności fizycznej; 
2) propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez krzewienie kultury fizycznej; 
3) promowanie sztuk i sportów walki poprzez udział członków Akademii w zajęciach rekreacyjno - sportowych. 

ul. Sosnowa 3 
26-670 Pionki 

Zarząd: 
Prezes: Rafał 
Grabowski, 
Wiceprezes: 
Batrłomiej 
Rybaniec, 
Sekretarz: 

Błażej Krawczyk 

Komisja 
Rewizyjna 

Uchwała  
Nr 2/2021  
o przyjęciu 

Regulaminu 
Akademii 

Sportu Pionki 
z dnia 22 lutego 

2021 r. 

    

ZS
.5

1
1

.1
.2

02
1 

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) organizację i prowadzenie szkolenia z zakresu sportów walki oraz sztuk walki; 
2) działania w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
3) udział w systemie współzawodnictwa sportowego; 
4) prowadzenie i organizowanie kontaktów sportowych z innymi jednostkami kultury fizycznej w kraju i za granica; 
5) szkolenie i doszkalanie kadry trenerskiej we współpracy z odpowiednimi instytucjami; 
6) wydawanie i kolportowanie pism oraz innych środków multimedialnych; 
7) organizowanie obozów sportowych oraz seminariów szkoleniowych; 
8) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, klubami oraz instytucjami; 
9) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
10) promowanie zdrowego stylu życia; 
11) promowanie sztuk i sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 
12) organizowanie wyjazdów dla osób o podobnych zainteresowaniach na wybrane imprezy, widowiska sportowe.    
 

47/2021 Stowarzyszenie 
razem dla rodzin 

8 kwietnia 
2021 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to:  
1) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 
2) aktywizowanie i rozwój mieszkańców; 
3) upowszechnianie tradycji, zwyczajów regionalnych, dziedzictwa kulinarnego, kultury ludowej; 
4) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców; 
5) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
7) popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla całych rodzin; 
8) promowanie zdrowego stylu życia; 
9) promowanie gminy Jastrzębia i jej mieszkańców. 

Dąbrowa 
Kozłowska 27 
26-613 Radom 

Przedstawiciel: 
Agnieszka Wojdat 

Nie posiada Uchwała  
Nr 2/2021  
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego 

„Stowarzyszenie 
razem dla rodzin”  
z dnia 15 marca 

2021 r. 

Nie    

ZS
.5

1
2

.4
.2

02
1 

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży; 
2) organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, warsztatów, szkoleń, festynów; 
3) działania pomocnicze dla mieszkańców gminy. 

48/2021 Przystań nad 
Radomką 

14 kwietnia 
2021 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to:  
1. działalność na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej poprzez działania z zakresu szeroko rozumianej kultury, sztuki oraz 

sportu. Działania Stowarzyszenia kierowane są do każdej grupy wiekowej, a w szczególności do dzieci i osób starszych;  
2. integrowanie środowiska poprzez organizowanie spotkań oraz wzajemną wymianę doświadczeń; 
3. prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych; 
4. współpraca z samorządem i wymiana doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 
5. podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej; 
6. popularyzowanie wiedzy z dziedziny edukacji, kultury i sportu; 
7. promocja kultury, sztuki i dorobku kulturalnego naszej lokalnej społeczności; 
8. organizacja aktywnego oraz twórczego wypoczynku dzieci i młodzieży; 
9. pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym świadomości wspólnego 

dziedzictwa kultury chrześcijańskiej; 
10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej m.in.: zajęcia sportowe i rekreacyjne, obozy sportowe, zawody sportowe, piesze i 

rowerowe rajdy oraz inne formy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym m.in.: wystawy, warsztaty, spotkania, szkolenia, przedstawienia artystyczne, 

koncerty, widowiska, kursy, konkursy, festiwale; 
12. organizowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, festynów, jarmarków i widowisk, festiwali, koncertów, wystaw, koncertów i 

przedstawień artystycznych, konferencji, warsztatów, spotkań, dyskusji, szkoleń, konkursów, przeglądów; 
13. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych; 
14. realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków stowarzyszenia. 

ul. Szkolna 3 
26-650 Przytyk 

Zarząd: 
Prezes: 

Ilona Drabik, 
Zastępca Prezesa: 
Karolina Suwalska, 

Skarbnik: 
Agnieszka Konder 

Komisja 
Rewizyjna 

Uchwała  
Nr 5.2021  z dnia 

9.04.2021.r. 
o przyjęciu 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 

Przystań nad 
Radomką 

 

Nie    

ZS
.5

1
2

.3
.2

.2
0

2
1 

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem gminy Przytyk 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalno-sportowych na rzecz dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych oraz innych działań z tymi dziedzinami związanych; 
2. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i 

dóbr kultury; 
3. wspieranie działań na rzecz osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
4. popularyzację edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Przytyk; 
5. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć; 
6. działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku; 
7. współpraca z dziećmi i młodzieżą wiejską w ramach oświaty pozaszkolnej, inicjowanie twórczych postaw i działań; 
8. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem gminy Przytyk;  
9. podejmowanie  działań  na  rzecz  ochrony  środowiska,  bezpieczeństwa  publicznego i promocji naturalnych walorów przyrodniczo-

krajobrazowych; 
10. opracowywanie  wniosków  i  projektów  mających  na  celu  pozyskiwanie  środków finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia. 

49/2021 Zjednoczenie 
Tradycjonali-

styczne Radom 

22 kwietnia 
2021 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to:  
1. Działania na rzecz poznawania historii, głównie na terenie stowarzyszenia. 
2. Pamięć o datach związanych z upamiętnieniem działalności wybitnych ludzi. 
3. Środowisko regionalne w tym muzyka, taniec, kuchnia. 
4. Promowanie regionu stowarzyszenia. 
5. Ochrona lasów, żyjącej tam fauny i flory. 
6. Zasady postępowania w środowisku leśnym. 
7. Regulamin dotyczący bezpieczeństwa i odnowy środowiska leśnego. 
8. Uświadamianie ludzi, czym jest ekologia, czego dotyczą działania mające na celu szanowanie zasad ekologii, a także jak ważną rolę 

spełnia w życiu każdego człowieka. 

ul. Zachodnia 97 
26-652 Janiszew 

Zarząd: 
Prezes: 

Dorota Czerska, 
Wiceprezes: 

Andrzej Bednarski, 
Skarbnik: 

Anna Płusa, 
Członek: 

Daniel Natora. 

Nie posiada Uchwała  
z dnia 15.04.2021 

r. 
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
Zjednoczenie 

Tradycjonalisty-
czne Radom 

Nie    

ZS
.5

1
2

.2
.4

.2
0

2
1 

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej. 
2. Edukacja dzieci i młodzieży. 
3. Promowanie zdrowia poprzez edukację w zakresie prawidłowego żywienia, zdrowego stylu życia, uprawy ziemi, hodowli zwierząt. 
4. Działania na rzecz pielęgnowania tradycji i zwyczajów narodowych. 
5. Wycieczki krajoznawczo-poznawcze. 
6. Przygotowywanie prezentacji dla dzieci i młodzieży dotyczące piękna naszego regionu. 

50/2021 Radomskie 
Stowarzyszenie 
Paralotniowe  

1 czerwca 
2021 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to: 
1. Propagowanie sportu paralotniowego i motoparalotniowego, 
2. Integracja pilotów paralotniowych, 
3. Wymiana informacji i doświadczeń, 
4. Stworzenie środowiska dla Stowarzyszenia. 

Mazowszany 
32E 

26-624 Kowala 

Zarząd: 
Prezes: 

Rajmund 
Małoczek, 

Wiceprezes 
Zarządu: 

Ireneusz Neska 

Nie posiada Uchwała Nr 2  
z dnia 

24.05.2021 r. 
o przyjęciu 
regulaminu  

Radomskiego 
Stowarzyszenia 
Paralotniowego 

Nie    

ZS
.5

1
2

.5
.2

02
1 

2. Teren działania: cała Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Publikacje w mediach społecznościowych, 
2. Spotkania z młodzieżą w szkołach przybliżające ten sport, 
3. Stworzenie strony internetowej, 
4. Udział w festynach, 
5. Zbiórki pieniężne. 

51/2021 Ekomarianowice    
i Zakrzewska 

Wola  

20 lipca    
2021 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to: 
1. Ochrona środowiska naturalnego gminy, 
2. Bezpieczeństwo mieszkańców, 
3. Dbanie o dobro mieszkańców. 

Zakrzewska 
Wola 46 

26-652 Zakrzew 

Przedstawiciel: 
Krystyna Stachura 

Nie posiada Uchwała z dnia 9 
lipca 2021 roku 

o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego 

Nie    

SO
K

.5
1

2.
3

.2
02

1 

2. Teren działania: gmina Zakrzew 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Aktywność członków stowarzyszenia na terenie gminy, 
2. Realizowanie uchwał Stowarzyszenia, 
3. Sprawozdania z podjętych działań. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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52/2022 Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Publicznej Szkoły 
Podstawowej 
im. Janusza 

Korczaka 
w Kowali 

- Stępocinie 

2 lutego 
2022 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to: 
1) promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej oraz osób niepełnosprawnych, 
2) działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, 
3) wspomaganie działalności dydaktycznej i opiekuńczej dzieci i młodzieży, pomoc w pozyskiwaniu środków z przeznaczeniem na rozwój 

nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz upowszechmnianie kultury fizycznej i sportu, 
4) promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty, 
5) promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji, 
6) promowanie i popieranie przedsiewzięć służących uczeniu się przez całe życie, 
7) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych, mających problemy z nauką 

oraz niepełnosprawnych, 
8) integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia, rozwojem osób dorosłych, 
9) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej oraz informacji w formie cyfrowej, 
10) zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy, bezkarności, wykluczeniu społecznemu lub cyfrowemu, 
11) inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, 
12) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
13) upowszechnianie i promowanie działań kulturotwórczych, w szczególności służących zrozumieniu i szerzeniu sztuki, literatury i kultury, 
14) organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
15) propagowanie kultury i sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
16) upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

ul. Marii 
Walewskiej 6 

26-624 Kowala 
-Stępocina 

Zarząd: 
Prezes Zarządu: 

Małgorzata 
Konieczna, 

Wiceprezes: 
Iwona 

Więckowska, 
Skarbnik: 

Agnieszka Brola 
 

Komisja 
Rewizyjna 

Uchwała 2.2022 
z dnia 25 stycznia 
2022 r. w sprawie 

przyjęcia 
Regulaminu 

Stowarzyszenia 
Przyjaciół PSP im. 
Janusza Korczaka 

w Kowali 
-Stępocinie 

nie    

ZS
.5

1
2

.2
.2

02
2 

2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Kowali-Stępociny i województwa mazowieckiego. 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) ścisłe współdziałanie z organami PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, 
2) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia, 
3) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat, 
4) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, 
5) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, kół zainteresowań, wyrównawczych i innych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

i młodzieży, 
6) organizowanie warsztatów twórczych, zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, kulturalnych, filmowych, sportowych, związanych 

z ochroną zdrowia i środowiska, 
7) organizowanie konkursów i wystaw szkolnych, 
8) organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, 
9) organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów, 
10) oraganizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, prelekcji, szkoleń i wykładów, kursów, pokazów i odczytów w zakresie 

związanym z celami Stowarzyszenia, 
11) wydawanie płyt i broszur związanych z celami Stowarzyszenia, 
12) organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza 

zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowacze, 
13) współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi 

i gospodarczymi w zakresie dotyczącym realizacji celów Stowarzyszenia, 
14) organizowanie pomocy psychologicznej i grup wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

lub cyfrowym, osób niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń dla nauczycieli, 
15) finanoswanie rozbudowy i remontów PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie w zakresie ułatwiającym realizację celów 

Stowarzyszenia, 
16) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, urządzeń multimedialnych, 
17) wspieranie finansowe i rzeczowe najuboższych uczniów oraz osób niepełnosprawnych, 
18) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych oraz nagród motywacyjnych, 
19) organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych 

oraz dzieciom niepełnosprawnym. 



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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53/2022 Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju 

Gminy Iłża 

9 lutego 
2022 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to: 
1) aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, 
2) budowanie świadomości obywatelskiej, 
3) promowanie miasta i gminy Iłża i jego mieszkańców, 
4) działania majace na celu promowanie walorów turystycznych miasta i gminy Iłza, 
5) wspieranie rozwoju kulturalego i oświatowego regionu, 
6) rozbudowa bazy kulturalno - rekreacyjno - sportowej, 
7) organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów, kiermaszów, targów, 
8) działalności na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców, 
9) organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystystycznych i krajoznawczych, wspieranie podmiotów, które za swój cel maja 

poznawanie naszego regionu, kraju, świata, 
10) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiazywania problemów społecznych, 
11) podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, 
12) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, 
13) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
14) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia, 
15) podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki, zmniejszenie 

niekontrolowanego rozmnazania się zwierząt, w szczególności psów i kotów, edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego 
traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich kastracji oraz adopcji zwierząt 
bezdomnych, znakowania i rejestracji psów. 

ul. Orła Białego 
2 

27-100  

Przedstawiciel: 
Łukasz Babuła 

Nie posiada Uchwała Nr 2  
o przyjęcia 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 
7 lutego 2022 r. 

nie    

ZS
.5

1
2

.5
.2

02
2 

2. Teren działania: Rzeczypospolita Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym, administracja rzadowa, środowiskami biznesu oraz 

organizacjami pozarządowymi i szkołami, 
2) realizację programów i projektów, 
3) prowadzenie działalności o charakterze informacyjnym i oświatowo edukacyjnym poprzez organizowanie konkursów, szkoleń, 

seminariów i konferencji, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji i pracy z młodzieżą, 
4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami; 
5) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, 
6) organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, 
7) wydawanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, 
8) animacjaaktywnosci społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym szczególnie 

młodzieży, 
9) podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginelizowanej lub zagrożonej marginalizacją. 

54/2022 Stowarzyszenie 
Centrum Pomocy 

10 marzec 
2022 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to: 
1)   pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
2)   tworznie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 
3)   działalność na rzecz integracji cudzoziemców,  
4)   działanie na rzecz osób przybywających z rejonów dotkniętych działaniami wojennymi oraz klęskami żywiołowymi, 
5)   działalność na rzecz pomocy w leczeniu osobom dotkniętym przewlekłymi urazami i chorobami, 
6)   pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojonych w kraju i za granicą, 
7)   promocja i organizacja wolontariatu, 
8)   działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku,  

ul. Stawna 23, 
26-660 Jedlińsk 

Przedstawiciel: 
Renata Chodowicz 

Nie posiada  Uchwała nr 2 
z dnia 

09.03.2022 r. 
o zatwierdzeniu 

regulaminu 
stowarzyszenia 

Nie    

ZS
.5

1
2

.7
.2

02
2 

2. Teren działania: obszar Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
1) pracę własną członków stowarzyszenia, 
2) korzystanie z pomocy wolontariatu, 
3) zatrudnianie osób trzecich w przypadku konieczności korzystania z pracy tych osób, 
4) przeznaczenie posiadanych środków finansowych na cele określone wyłącznie w regulaminie, 
5) organizowanie zbiórek rzeczowych i ich dystrybucja dla osób potrzebujących, 
6) wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami, fundacjami realizującymi podobne zadania jak stowarzyszenie „Centrum Pomocy”, 
7) występowanie o dotacje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, 
8) wyszukiwanie ośrodków mogących pomóc w leczeniu osób z ciężkimi i przewlekłymi urazami lub chorobami, 

 

55/2022 Stowarzyszenie 
aktywni razem 

22 marzec 
2022 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to: 
1)  wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
2)  aktywizowanie i rozwój mieszkańców, 
3)  upowszechnianie tradycji, zwyczajów dziedzictwa kulinarnego, kultury ludowej,  
4)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

Rajec 
Poduchowny 96 
26-613 Radom 

Przedstawiciel: 
Klaudia 

Stachowicz 

Nie posiada Uchwała nr 2 
z dnia 

05.03.2022 r. 
o przyjęciu 
regulaminu 

stowarzyszenia 
zwykłego 

„stowarzyszenie 
aktywni razem” 

Nie    

ZS
.5

1
2

.8
.2

02
2 

2 . Teren działania: cała Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
   1)  współpracę z osobami i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych, 
   2)  organizowanie imprez kulturalnych,festynów, wystaw, konkursów, warsztatów, szkoleń, 
  3)  organizowanie zawodów sportowych, spotkań, prelekcji,  



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH W POWIECIE RADOMSKIM 

zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) (według - Załącznika - WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH) 

do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 644). 
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56/2022 Radomskie 
Stowarzyszenie 

Ocalić 
od Zapomnienia 
MILITARY-WAR 

7 kwietnia 
2022 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to: 
1) ocalenie od zapomnienia zabytków techniki, militariów i pojazdów zabytkowych, 
2)  przywracanie do stanu autentycznego jednostek militarnych biorących udział w II Wojnie Światowej, 
3) gromadzenie i pogłębianie wiedzy, 
4)  korzystanie z rekwizytów historycznych zgodnych z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r. 

Rajec 
Poduchowny 99 
26-613 Radom 

Zarząd: 
Prezes Zarządu: 

Mariusz 
Mackiewicz, 
Wiceprezes 

Zarządu: 
Jerzy Kulita 

Skarbnik Zarządu: 
Renata 

Skwarczyńska 

Nie posiada Uchwała nr 2 
z dnia 6 kwietnia 
2022 r.w sprawie 

przyjęcia 
Regulaminu 

Stowarzyszenia 
Ocalić 

od zapomnienia 
„MIlitary WAR” 

nie    

ZS
.5

1
2

.1
0

.2
0

2
2 

2.Teren działania:  Rzeczypospolita Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) gromadzenie i odnawianie pojazdów zabytkowych przy zachowaniu jak najdalej posuniętej wierności historycznej (zgodnie 

z obowiązującym prawem), 
2) organizację i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym związanych z tematyką historyczną, 
3) gromadzenie oryginalnych przedmiotów związanych z historią militariów oraz techniki militariów i pojazdów zabytkowych (zgodnie 

z obowiązującym prawem), 
4)  spotkania i wyjazdy członków Stowarzyszenia poświęcone pogłębianiu wiedzy dotyczącej historii, 
5)  organizację i uczestnictwo w sesjach zdjęciowych o tematyce historycznej. 

57/2022 Towarzystwo 
Przyjaciół 

Zwierząt Przytul 
Psiaka 

13 maja 
2022 r. 

1. Cele działania Stowarzyszenia to: 
1) działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków 

bytowania, 
2) krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody, ochrony środowiska, a zwłaszcza zwierząt oraz kształtowanie właściwego 

do nich stosunku, 
3)  działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. 

ul. Zakładowa 7 
26-670 Pionki 

Zarząd: 
 Prezes Zarządu: 
Grażyna Sułek 

Zastępca Prezesa 
Zarządu: Grzegorz 

Węgliński  
Skarbnik Zarządu: 

Karolina Ferszt-
Węglińska 

Komisja 
Rewizyjna 

Uchwała o 
przyjęciu 

Regulaminiu 
Stowarzyszenia 
Zwykłego z dnia 

27 kwietnia 2022 
r. 

nie    

ZS
.5

1
2

.1
3

.2
0

2
2 

2.Teren działania:  Rzeczypospolita Polska 

3. Środki działania: Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych, 
2) organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt, 
3) podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów 

okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami,  
4) współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami 

oraz wnioskowanie o ich ukaranie, 
5) działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi 

w celu zapewnienia w razie potrzeby zwierzętom tam przebywającym dożywotniego pobytu, 
6) współdziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, zainteresowanymi zagadnieniami opieką 

nad zwierzętami,  
7) współpraca z władzami oświatowymi i ze szkołami w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku 

do zwierząt,   
8)  występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących opieki 

nad zwierzętami, 
9) inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska, 
10) prowadzenie aukcji w celu pozyskania środków na cele regulaminowe, 
11)  prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności przebywających w schronisku,  
12) działalność charytatywna w zakresie pomocy zwierzętom - przekazywanie żywności i leczenie zwierząt, 
13) organizacja wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w szczególności na rzecz schroniska, 
14) prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, 
15) podejmowanie działań innych niż wymienione w pkt. 1-14, służące ochronie zwierząt i ochronie środowiska,  
16) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,  
17) aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,  
18) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw ochrony zwierząt, środowiska, w tym współdziałanie  

z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt, 
19) prowadzenie działań zamierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,   
20)  realizacja programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenie składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych 

z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt,    
21) tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działania na rzecz tworzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej,  
22)  organizowanie i prowadzenie działalności weterynaryjnej,        
23)  podejmowanie  działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska, 
24)  prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska,   
25)  prowadzenie szerokiej działalności  edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, 
26)  podejmowanie działań innych, niż wymienione w punkcie 1-10 służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska. 

 

 

 


