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WSTĘP

 Sektor organizacji pozarządowych jest ważnym elementem rzeczywistości społeczno-
gospodarczej. Odkrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego 
oraz postaw prospołecznych. Rozwój kapitału społecznego w oparciu o aktywnych obywateli, aktywne 
organizacje pozarządowe stanowi dziś niezwykle ważny element każdej miejscowości. Organizacje 
pozarządowe coraz mocniej zaznaczają swój związek ze społecznością lokalną, środowiskiem z którego 
się wywodzą – sprawiając, że mieszkańcy chcą brać udział w wydarzeniach, inicjatywach i mieć wpływ 
na pozytywną zmianę swojego życia. 

 Wzrastająca liczba NGOs w ostatnich latach pokazuje nam, jak ważną rolę stanowią one w życiu 
codziennym społeczności lokalnych. Na obszarze gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla 
Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew obserwujemy w ostatnich 
latach znaczący wzrost znaczenia stowarzyszeń i fundacji, które realizują coraz więcej oddolnych 
inicjatyw. Aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich w oparciu o aktywność społeczną lokalnych liderów, 
organizacji pozarządowych to jeden z ważniejszych celów działań podejmowanych przez Stowarzyszenie 
Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Podejmując się próby przedstawienia najaktywniejszych 
organizacji, chcemy przybliżyć Państwu ich sylwetki, zapoznać z ich charakterystyką, działaniami, jak 
również zachęcić do podejmowania współpracy i inicjatyw wpływających na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. 
 
Publikacja ta opracowana została w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalną 
Grupę Działania pn. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” dofinansowaną ze środków 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku. Jest to kolejna inicjatywa, którą podjęło LGD 
w celu budowy silnego sektora organizacji pozarządowych, wzmocnienia ich kompetencji, potencjału 
pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-
wiejskie, do których została skierowana pomoc w formie szkoleń, warsztatów, doradztwa czy wspierania 
inicjatyw lokalnych. 

Zapraszam do lektury 

Cezary Adam Nowek 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

„Razem dla Radomki”
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Kontakt: 
Bierwce 22, 26-660 Bierwce 
www.bierwce.pl 
e-mail::bierwce@gmail.com

STOWARZYSZENIE 
,,ROZWOJU WSI BIERWCE I OKOLIC

Stowarzyszenie działa na terenie gminy Jedlińsk. Zostało 
 zarejestrowane w KRS w dniu 14 sierpnia 2002 roku.  Głównymi 
 celami  działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest 
 wspieranie  wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 
 społecznego,  kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic, jak 
też, przy stałej współpracy z miejscową PSP, wspieranie inicjatyw 
 oświatowych w środowisku wiejskim. Do zadań realizowanych przez 
 Stowarzyszenie należą również inicjatywy związane z     budowaniem 
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Swoją 
 aktywność  przejawia w organizacji corocznych imprez  tematycznych 
i     okolicznościowych oraz wydarzeń kulturalnych, wykorzystując 
 skutecznie środki  zewnętrzne do realizacji projektów z zakresu 
edukacji kulturowej. 

 Od 2011 r. Stowarzyszenie jest głównym  organizatorem 
Jarmarku Ludowego w Bierwcach (do tej pory sześć edycji),  imprezy 
promującej dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich, a     także 
 działającej na rzecz integracji lokalnej społeczności. W 2014 r. 
 Stowarzyszenie z pozyskanych środków FIO Mazowsze  Lokalnie 
zrealizowało projekt „Wieś aktywna – wczoraj a dziś”,  podczas 
 którego zorganizowano warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
z zakresu historii, kultury ludowej, fotografii i nowoczesnych technik 
multimedialnych. Trwałą wartością tego projektu jest zawiązanie się 
grupy nieformalnej „Aktywne Bierwce”, która powołała Archiwum 
Multimedialne przy Stowarzyszeniu gromadzące archiwalia  cyfrowe 
dotyczące najbliższej okolicy. W 2016 z pozyskanych środków FIO 
Mazowsze Lokalnie zrealizowało projekt „Poszukiwacze  kultury” 
realizując zadania związane z popularyzacją kultury, integracją 
 społeczną i poprawą jakości życia osób starszych. Dzięki realizacji 
projektu udało się powołać zespół śpiewaczy „Biesiada Bierwiecka”, 
który na stałe wpisał się w krajobraz kultury lokalnej społeczności. 

Stowarzyszenie od początku swojej działalności jest aktywnym 
członkiem LGD „Razem dla Radomki” uczestnicząc w     szkoleniach 
i zadaniach programowych podnoszących skuteczność oraz 
 metodykę działań w realizacji podejmowanych programów 
 społeczno-kulturowych.

GMINA JEDLIŃSK
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STOWARZYSZENIE 
SPOŁECZNO-KULTURALNE ,,RAK”

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku przy Gminnym Centrum 
Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Jest organizacją , której 
celem jest działalność na rzecz rozwoju kultury poprzez jej 
upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych a także 
działanie na rzecz promocji kultury. Celem stowarzyszenia jest 
także aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju 
i popularyzacji kultury a także animowanie, wspieranie i integrowanie 
aktywności lokalnej społeczności. Członkowie stowarzyszenia 
realizują cele poprzez organizowanie i współorganizowanie spotkań 
warsztatów, konkursów, festynów, koncertów oraz imprez sportowo-
rekreacyjnych. Stowarzyszenie wspiera działania przyczyniające się 
do rozwoju gminy Jedlińsk. Działalność stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego Rak opiera się o nieodpłatną pracę jego członków na 
rzecz lokalnego środowiska. 

Stowarzyszenie w roku 2015 było realizatorem projektu z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą ”Razem aktywnie i kreatywnie 
w wakacje”. Udział w projekcie wzięły dzieci, młodzież , osoby 
dorosłe, seniorzy. Działania projektowe zaplanowane zostały 
na okres wakacji, aby zapewnić możliwość aktywnego spędzania 
czasu wolnego szczególnie młodszym osobom. Celem projektu 
była aktywizacja społeczno-kulturowa różnych grup mieszkańców 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Projekt był 
realizowany na terenie gminy, na Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz 
w Muzeum Wsi Radomskiej. Realizowane były warsztaty artystyczne: 
decoupage, scrapbooking, Quilling, origami modułowe. Warsztaty 
zakończyły się wystawą prac wykonanych przez uczestników, która 
miała miejsce podczas pikniku integracyjnego. W ramach projektu 
rozegrany został Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży. Poprzez 
turniej możliwa była integracja młodego pokolenia, przeciwdziałanie 
patologiom społecznym, a także aktywne spędzenie wolnego czasu. 
Za pomocą podjętych działań sportowych młode pokolenie uczyło 
się zdrowej rywalizacji i mogło rozwinąć sprawność fizyczną. 

Integracji służył także udział mieszkańców w rajdzie rowerowym 
do Puszczy Kozienickiej. W ramach projektu zaplanowano 
wyjazd edukacyjny do Muzeum Wsi Radomskiej w celu ukazania 
uczestnikom życia i pracy na terenie wiejskim w dawniejszych 
czasach. Wydarzeniem podsumowującym działania projektowe był 
Integracyjny Piknik Rodzinny. Było to międzypokoleniowe spotkanie 
na które przybyła cała społeczność lokalna. Założeniem realizatorów 
projektu było zaangażowanie do działania jak najwięcej osób, które 
przygotowały dla siebie i innych ciekawą formę spędzania czasu 
wolnego. Zajęcia w ramach projektu prowadzone były nieodpłatnie 
przez Grupę Inicjatywną, członków Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego RAK, mieszkańców gminy Jedlińsk w tym wolontariuszy 
z PG w Jedlińsku. Partnerami realizatorów niniejszego projektu były 
następujące instytucje: Urząd Gminy w Jedlińsku, Parafia Rzymsko-
Katolicka w Jedlińsku, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku. 

W roku 2017 stowarzyszenie złożyło wniosek do LGD pod nazwą 
rozwój potencjału mieszkańców poprzez kulturę i sztukę, którego 
założeniem są działania na rzecz mieszkańców gminy, który aktualnie 
jest w ocenie.

Kontakt:  ul. Krótka 1, 26-600 Jedlińsk

GMINA JEDLIŃSK
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MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PIŁKI 
SIATKOWEJ W PRZYSUSZE 

Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze 
to organizacja założona przez młodzież z Przysuchy 
i okolicznych miejscowości. Członkowie stowarzyszenia 
to młodzi, pełni pasji i miłości do siatkówki ludzie, 
którzy rozpoczęli swoją przygodę z organizowaniem 
najlepszych turniejów w Polsce o randze Mistrzostw 
Polski w 2014 roku. Organizowali go jako amatorzy, 
pasjonaci siatkówki, nie mając doświadczenia, ani 
zaplecza organizacyjnego. Kierowała nami wielka miłość 
do tego sportu. 

Dzięki olbrzymiej pracy włożonej w organizację 
wydarzeń, zdobyli doświadczenie, które zaowocowało 
organizacją najbardziej profesjonalnych turniejów 
siatkówki plażowej o randze mistrzowskiej w Polsce. 
Działania członków Młodzieżowej Akademii Piłki 
Siatkowej w Przysusze przyniosły sukces i pozwoliły na 
efektywną promocję sportu oraz naszej gminy i miasta 
Przysucha. Ich wysiłek został dostrzeżony przez Polski 
Związek Piłki Sitkowej, który postanowił im przyznać 
organizację Pucharu Polski w 2017 roku. Ten turniej 
został oceniony przez władze Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej, zawodników oraz kibiców za najlepszy turniej 
w 2017 roku. 

Od 4 lat organizują licytacje charytatywne na 
rzecz chorych dzieci z gminy Przysucha, połączone 
z charytatywnym Meczem Gwiazd w którym wystąpili 
między innymi Zygmunt Chajzer, Conrado Moreno, 
Mirosław Przedpełski, Grzegorz Szymański i wielu 
innych. W 2017 roku po raz pierwszy Młodzieżowa 
Akademia Piłki Siatkowej zorganizowała Kids Campy, 
czyli warsztaty siatkarskie oraz zajęcia taneczne dla 
dzieci i młodzieży, które poprowadził były wicemistrz 
Świata Grzegorz Szymański oraz dwukrotny mistrz 
Polski Grzegorz Bociek. W 2018 roku stowarzyszenie 
planuje zorganizować turniej o randze Mistrzostw 
Polski.

Kontakt: 
ul. Skowyry 32/10, 26-400 Przysucha 
www.masiatkowka.pl 
www.facebook.com/M%C5%82odzie%C5%BCowa-
Akademia-Pi%C5%82ki-Siatkowej-w-
Przysusze-388236434713188/
e-mail: piotrskiba1992@wp.pl

GMINA PRZYSUCHA



Chór Nauczycielski powstał w Przysusze w październiku 1992 r. Jego 
założycielami byli Maria Banasiak ówczesny Prezes Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego i nauczyciel oraz Jerzy Mazurek, 
wielki pasjonat śpiewu chóralnego, miłośnik i nauczyciel muzyki 
oraz pierwszy dyrygent chóru. Nazwę „Canto” przyjął chór w roku 
1995. W 1996 roku zespół zyskał nowego akompaniatora, aranżera 
i dyrygenta - Karola Sionka. 

Chór Nauczycielski Canto ma za sobą 25 lat działalności artystycznej. 
Efektem tej pracy jest ponad 300 koncertów. Występował w Krośnie, 
Ostrowie Wielkopolskim, Ostrołęce i Płocku na Festiwalach Chórów 
Nauczycielskich, w Łucku na Ukrainie ale przede wszystkim 
w różnych miejscowościach województwa mazowieckiego i ościennych 
województw. Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny i liczny (około 
180 wykonywanych utworów). Są w nim: kolędy, utwory religijne, 
klasyczne (operowe, operetkowe, musicalowe), rozrywkowe, popularne 
i ludowe. 

W 2004 roku powołano Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego 
„Canto” w Przysusze. Prezesem Stowarzyszenia została Krystyna 
Bielawska, zastępcą – Aleksandra Porębska. W skład Zarządu weszli 
jeszcze Jerzy Mazurek, Leopold Modrzecki, Jadwiga Mazurek oraz 
Małgorzata Milcarz. Stowarzyszenie jest organizatorem i gospodarzem 
cyklicznego festiwalu - Przysuskich Spotkań Chórów – „Z wizytą 
u Kolberga”. W roku 2016 Stowarzyszenie Chóru Nauczycielskiego 
„Canto” w Przysusze zyskało status organizacji pożytku publicznego. 
Obecnie (od roku 2016) funkcję prezesa Stowarzyszenia pełni Ewa 
Retelewska. 

Chór był wyróżniany licznymi nagrodami i dyplomami. W 2010 roku 
został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
medalem: „Za zasługi w krzewieniu kultury Polskiej”. Z okazji 20 - lecia 
działalności Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
przyznał chórowi Medal „Pro Masovia” za szczególne osiągnięcia na 
rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego. W chwili obecnej 
zespół liczy 44 osoby. Członkami chóru są mieszkańcy miasta, gminy 
Przysucha i innych gmin powiatu przysuskiego.

Kontakt: 
Ul. Jana Pawła II 13, 26-400 Przysucha 
www.canto.przysucha.pl 
www.facebook.com/chor.canto/ 
e-mail: canto@przysucha.pl

STOWARZYSZENIE CHÓRU NAUCZYCIELSKIEGO ,,CANTO” W PRZYSUSZE

GMINA PRZYSUCHA
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Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” powstało 28.08.2015 r. i od tego czasu 
aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców Skrzyńska, wpisując się w koloryt 
miejscowości. Uczestniczy ono w życiu lokalnej społeczności i Gminy Przysucha, 
bierze udział w uroczystościach kościelnych i świeckich (tj. festynach). Od 2016 
roku reprezentuje Gminę i Miasto Przysucha na Dożynkach Powiatowych, 
gdzie prezentuje swoje stoisko z kulinariami. Stowarzyszenie współpracuje 
z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym: Wspólnotą Gruntową Wsi 
Skrzyńsko, Ochotniczą Strażą Pożarną w Skrzyńsku oraz radnymi na szczeblu 
powiatu i gminy. Organizuje wyjazdy na imprezy kulturalne (kino, teatr, wystawy) 
oraz wycieczki integrujące całą społeczność Skrzyńska i okolic.

Pomimo tak niedługiego „stażu” Stowarzyszenie może pochwalić się małymi 
sukcesami: 

- w styczniu 2016 r. pozyskało środki z grantu z Banku BGZ Paribas, które 
przeznaczone zostały na remont pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba 
Stowarzyszenia, 

- w grudniu 2016 r. Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w Konkursie Kulinarnym 
i zostało wpisane przez LGD Razem dla Radomki na szlak kulinarny Południowego 
Mazowsza za „Pyzy z mięsem po Skrzyńsku”, 

- we wrześniu 2017 r. pozyskano środki z LGD Razem dla Radomki z grantu na 
realizację Projektu „Aktywne Skrzyńsko” (realizacja w 2018r.), 

- w listopadzie 2017 r. Stowarzyszenie otrzymał wyróżnienie w Konkursie 
Kulinarnym organizowanym przez LGD za „Skrzyńskie kurcze pieczone”, 

- również w listopadzie 2017 r. pozyskano środki na realizację Projektu 
„Mikołajkowe spotkania z kulturą”, dzięki któremu uczestnicy mogli wziąć udział 
w warsztatach robienia ozdób świątecznych, zobaczyć wystawę w Muzeum im. 
Oskara Kolberga w Przysusze, wysłuchać koncertu mikołajkowego czy obejrzeć 
film w kinie.

Kontakt: 
Pl. Św. Marka 1, 26-400 Skrzyńsko

STOWARZYSZENIE ,,RAZEM DLA SKRZYŃSKA”

GMINA PRZYSUCHA
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Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność w dniu 
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie 
tj. 8 lipca 2004 r. Towarzystwo jest stowarzyszeniem 
samodzielnym, niezależnym od jakichkolwiek organizacji 
lub ugrupowań i działa zgodnie z postanowieniami Statutu, 
programu i wewnętrznych regulaminów, uznając zasady 
ustrojowe Konstytucji RP. Towarzystwo kieruje się w życiu 
wewnętrznym normami demokratycznymi, a realizuje 
zadania lokalne mając na uwadze dobro społeczne i tradycje 
„Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara 
Kolberga”. 

Celem działalności Towarzystwa jest: 

1. Poznanie, utrwalanie i popularyzowanie dziejów miasta 
i powiatu. 
2. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie 
materiałów i dokumentów dotyczących historii 
i współczesnego życia miasta i powiatu ze szczególnym 
uwzględnieniem historii powstania i rozwoju inicjatyw 
obywatelskich. 
3. Popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla 
terenu działania Towarzystwa oraz ludzi wywodzących się 
z Przysuchy i Powiatu a zasłużonych na innym terenie. 
4. Utrzymywanie łączności z osobami pochodzącymi 
z terenu działania Towarzystwa a mieszkającymi w innych 
miejscowościach w celu ich aktywizacji w ramach statutowej 
działalności. 
5. Opiekowanie się miejscami i obiektami związanymi 
z historią miasta i powiatu. 
6. Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz ochrony 
środowiska i pomników przyrody na terenie działania 
Towarzystwa. 
7. Popieranie, podejmowanie i rozwijanie bieżących inicjatyw 
indywidualnych i zbiorowych zmierzających do ożywienia 
kulturalnego, społecznego i gospodarczego miasta i powiatu. 
8. Przygotowanie nieperiodycznych wydawnictw 
dotyczących dawnej i współczesnej historii miasta i powiatu 
z różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego 
i politycznego. 
9. Organizowanie obchodów rocznicowych, imprez 
kulturalnych i krajoznawczo-turystycznych oraz działalności 
odczytowych, których celem jest umacnianie i poświęcenie 
dla rodzimej miejscowości. 

Najważniejszą imprezą kulturalną, organizowana przez 
Towarzystwo corocznie są Dni Kolbergowskie, inne ważne 
imprezy: koncert z okazji 260 rocznicy nadania praw 
miejskich Przysusze, koncert i wystawa z okazji 200 lat 
szkolnictwa powszechnego w Przysusze, sesja popularno-
naukowa z okazji 50 rocznicy nadania praw miejskich 
Przysusze. Towarzystwo wydało samodzielnie 3 publikacje: 
„Przysucha – historia miasta”, „Przysucha i okolice – 
przewodnik turystyczny”, „50 Dni Kolbergowskie”.

Kontakt: 
ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha 
www.tkkolberg.pl 
e-mail: kontakt@tkkolberg.pl

STOWARZYSZENIE ,,RAZEM DLA SKRZYŃSKA” TOWARZYSTWO KULTURALNE IM. OSKARA KOLBERGA W PRZYSUSZE

GMINA PRZYSUCHA
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Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dn. 06.07.2007r. 
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod 
numerem KRS 0000284234. Od dnia 22.12.2011 r. jest też 
organizacją pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób, które pragną: 
ubogacać, ubarwiać, umilać, urozmaicać, upiększać życie 
osób niepełnosprawnych. Członkowie organizacją chcą 
być postrzegani jako ci, którzy mają wpływ na zmianę 
szarej codzienności poprzez organizowanie: kształcenia 
i opieki, oraz wycieczek, turnusów, spotkań integracyjnych 
itp. Celem Stowarzyszenia „Pomóż mi być” jest: udzielanie 
wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym 
poprzez podejmowanie działań na rzecz wyrównywania 
szans oraz tworzenie warunków dla ich adaptacji do 
środowiska, 

Od chwili założenia Stowarzyszenie „Pomóż 
mi być” wspierało materialnie funkcjonowanie 
SOS-W w Borkowicach. Pozyskując wielu darczyńców, 
dzięki którym wspierają imprezy i uroczystości w ośrodku, 
oraz różnorodne konkursy. Zorganizowali Turnus 
Rehabilitacyjny dla 17 podopiecznych w Iwoniczu Zdrój 
w dniach 11-25.10.2008 r.. Stowarzyszenie przygotowuje 
co roku paczki świąteczne dla swoich podopiecznych, 
wspieraja materialnie i finansowo rodziny swoich uczniów. 
Pozyskuje żywność z Radomskiego Banku Żywności 
(przeprowadzając m.in. Wielkanocną Zbiórkę Żywności 
w Przysusze. W 2009 roku stowarzyszenie zorganizowało 
kolonie letnie w Zawoi dla 84 dzieci i młodzieży z powiatu 

Kontakt: 
Ul. Przemysłowa 5, 26-400 Przysucha 
www.pomozmibyc.szkolnastrona.pl 
e-mail: pomozbyc@wp.pl

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „POMÓŻ MI BYĆ” 

Przysucha dzięki pozyskaniu funduszy z PO FIO oraz 
dofinansowaniu z BRE Banku w Warszawie. Od 1 września 
2011r Stowarzyszenie funkcjonuje w Przysusze przy ul. 
Przemysłowej 5, gdzie prowadzi Niepubliczny Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Uczą się tu dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawne 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, 
głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
w tym z autyzmem. W ofercie ośrodka znajdują się: wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, oddział przedszkolny, 
szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, 
zespół rewalidacyjno-wychowawczy, internat. Ośrodek 
jest dobrze wyposażony. Oprócz sal lekcyjnych znajdują się: 
sala usprawniania ruchowego, pracownia komputerowa, 
pracownia gospodarstwa domowego, świetlica, gabinet 
logopedyczny, siłownia, 

Od 24 marca 2016 r. prowadzi świetlicę środowiskową 
przy ul. Przemysłowej 5. Uczniowie szkół prowadzonych 
przez Stowarzyszenie biorą udział w zawodach Olimpiad 
Specjalnych oraz różnorodnych konkursach: recytatorskich, 
plastycznych itp. Działalność wspierają wolontariusze 
i sponsorzy. Od początku funkcjonowania Stowarzyszeniem 
kieruje prezes Halina Reguła.

GMINA PRZYSUCHA



11

STOWARZYSZENIE „WRZOSOWISKO” 

WRZOSOWISKO jest organizacją, która powstała w 2010 
r. wg pomysłu Pani Jolanty Kowalik dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej we Wrzosie, gdzie ma swoją siedzibę. 
Wrzos jest niewielką miejscowością w gminie Przytyk, 
położoną w powiecie radomskim, w południowej części 
województwa mazowieckiego. Bliskość rzeki Wiązownicy 
i Zalewu w Jagodnem tworzą wokół Wrzosu niepowtarzalny 
klimat. W tych malowniczym i urzekającym otoczeniu 
stowarzyszenie aktywnie działa. Organizuje spotkania, 
których istotą jest danie możliwość spędzania wolnego 
czasu pożytecznie, kulturalnie i aktywnie. Tworzy i wzmacnia 
więzi międzyludzkie. Członkowie stowarzyszenia angażują 
się i spełniają w różnych projektach na rzecz społeczności 
szkolnej ale i lokalnej. Wspierają działania Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, współorganizują wraz z Lokalną Grupą 
Działania „Razem dla Radomki” imprezę cykliczna jaką są 
Folkowe Andrzejki. 

Razem z Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie, 
„Wrzosowisko” współorganizuje Festyn Rodzinny dla 
dzieci z naszej szkoły. Organizuje też corocznie stoisko 
degustacyjne na Ogólnopolskich Targach Papryki 
w Przytyku. Przygotowywane potrawy, szczególnie 
z produktu lokalnego jakim jest Papryka Przytycka, 
goszczą na różnych stołach. Wraz z nimi przedstawiciele 
byli m.in. na Dożynkach Prezydenckich w Spale, na 
Dożynkach Wojewódzkich w Płocku, na Targach Agrotravel 
w Kielcach. „Paprykowe” specjały pojechały również na 
Targi do Poznania i ostatnio na Targach Natura Food 
w Łodzi. Dżem z czerwonej papryki przygotowany przez 
Wrzosowisko zdobył II miejsce Warmińsko – Mazurskiej 
Izby Rolniczej w Olsztynie. Na konkursie na najlepsze 
produkty tradycyjne i lokalne Południowego Mazowsza, 

Kontakt: 
Wrzos 6, 26-650 Przytyk 
e-mail: pspwrzos@wp.pl 
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Wrzosowisko-136067727036205/

realizowanym w ramach projektu pn. Propagowanie Idei 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza” 
smalec ze skwarkami, papryką i czarnuszką przygotowany 
przez Panie z Wrzosowiska zdobył wyróżnienie. 

Stowarzyszenie realizuje liczne projekty na rzecz 
społeczności szkolnej i lokalnej. W 2015 r. w partnerstwie 
z LGD realizowało projekt pn. „Ludowe Klimaty”, w którym 
przeprowadzono warsztaty tańca ludowego dla dzieci, 
zakupiono stroje ludowe dla dzieci. Organizowane zostały 
też warsztaty e-learningowe, warsztaty bibułkarskie. 
W 2016 r. zrealizowało projekt dofinansowany ze środków 
otrzymanych z Programu FIO Mazowsze Lokalnie „Wiejskie 
wesele w kulturze regionu radomskiego”, który stanowił 
piękną, naoczną lekcję historii o elementach obrzędów 
i tradycji mazowieckiej wsi dla przedstawicieli młodego 
pokolenia, mieszkańców gminy i regionu a także turystów 
odwiedzających region przytycki. Projekt popularyzował 
dziedzictwo kulturowe wśród mieszkańców gminy, regionu, 
tym samym tworząc nowe wartości mające pozytywny 
wpływ na podnoszenie atrakcyjności tych terenów, kreując 
markę regionu bogatego w cenne wartości kulturowe. 
Ten projekt był elementem edukacji społeczności lokalnej 
o spuściźnie naszych przodków, ocaleniem od zapomnienia 
obrzędów i zwyczajów jakie towarzyszyły mieszkańcom 
mazowieckiej wsi kilkadziesiąt lat temu, a obecnie coraz 
częściej są zapominane i zacierane znakiem czasu. 
Stowarzyszenie w 2016 i 2017 roku przeprowadziło dwa 
projekty związane z aktywizacją kultury i sztuki we Wrzosie, 
realizując cykl warsztatów oraz wyjazdy do teatrów i kin.

GMINA PRZYTYK



12

ZWIĄZEK GMIN RADOMKA 

Związek Gmin Radomka powstał w 1997 roku, zrzesza 
6 gmin Mazowsza położonych w zlewni rzeki Radomki 
począwszy od jej źródła w następującej kolejności: 
Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew, 
Jedlińsk. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie 
zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska 
a w szczególności: opracowanie i realizacja programu retencji 
rzeki Radomki i jej dopływów; ochrona różnorodności fauny 
i flory; podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz 
zanieczyszczeń stałych; tworzenie warunków do rozwoju 
turystyki. 

Od 1999 r. na terenie gmin tworzących związek 
z powodzeniem funkcjonuje system selektywnej zbiórki 
odpadów, którego wprowadzenie poprzedzone było 
przeprowadzeniem, przy współudziale Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Radomiu, akcji informacyjnej mającej na celu 
przybliżenie problemu powstających odpadów. Wykłady 
takie odbywały się zarówno w szkołach (przeznaczone dla 
młodzieży szkolnej), jak i w urzędach gmin (przeznaczone 
dla dorosłych mieszkańców). Organizowane były konkursy 
wiedzy ekologicznej, w których nagrodami były wycieczki 
klasowe do ogrodu botanicznego w Powsinie i cenne 
nagrody rzeczowe. 

W roku 2000 został opracowany ramowy program 
przedsięwzięcia ochrona wód zlewni rzeki Radomki, 
który w 2001 r. zgłoszono do Wojewódzkiego Programu 
Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006. 
W 2001 r. związek wybudował sześć jednakowych 
ekologicznych placów zabaw dla dzieci (całość wykonana 
z drewna). W listopadzie 2001 r. Związek Gmin Radomka 

Kontakt: 
ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 
Biuro: Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew 
www.radomka.pl 
e-mail: radomka@radomka.pl

otrzymał 200 tyś. zł nagrodę Narodowego Funduszu 
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą 
realizację zadań zgłoszonych do IV edycji Konkursu na 
zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich. 
Nagroda została przeznaczona na wykonanie ośmiu 
ogródków ekologicznych. Powstały one pod koniec 2001 
r. Związek posiada roczny terminarz wywozu odpadów 
w formie kalendarza.

GMINA PRZYTYK



Ochotnicza Straż Pożarna w Przytyku założona została 
w grudniu 1918 roku. Celami i zadaniami jej są: 
- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie 
z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi 
i innymi podmiotami; - udział w akcjach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych 
związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk 
i zdarzeń; 
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony 
przed nimi; 
- upowszechnianie, w szczególności wśród członków, 
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności 
kulturalnej i oświatowej; 
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów 
o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu; 
- działania na rzecz ochrony środowiska 

Od 1924 roku przy OSP działa orkiestra dęta W obecnej 
postaci i w sposób ciągły Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą MODERATO powołano w 2002 roku i ma ona na 
celu rozwijanie wśród członków społeczności lokalnej 
gminy Przytyk zainteresowań w dziedzinie kultury 
oświaty i sportu, a poprzez swoje występy uatrakcyjnia 
przebieg gminnych i ponadgminnych imprez kulturalno – 
integracyjnych co jest zgodne z działalnością statutową 
OSP.

Kontakt: 
ul. Zachęta 56, 26-650 Przytyk 
https://www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-
-Po%C5%BCarna-w-Przytyku-999726310156466/

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W PRZYTYKU

GMINA PRZYTYK
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Stowarzyszenie powstało w 2014 roku. Jego członkami 
są kobiety ze Skrzynna i okolicznych miejscowości. 
Głównym motywem powstania stowarzyszenia była chęć 
integrowania się oraz wspólnego działania na rzecz lokalnej 
społeczności. Stowarzyszenie wyrosło na podwalinach 
Koła Gospodyń Wiejskich, które istniało w Skrzynnie przez 
ponad 40 lat. Działalność Koła Gospodyń w Skrzynnie 
zakończyła się z chwilą śmierci przewodniczącej, pod koniec 
lat 80-tych XX wieku. Członkinie naszego stowarzyszenia 
chciały kontynuować to, co rozpoczęło starsze pokolenie 
kobiet, czerpiąc z bogatej tradycji swoich przodków. Koło 
Gospodyń Wiejskich organizowało imprezy kulturalne, 
promowało tradycje regionalne, integrowało lokalną 
społeczność. Brało udział w obchodach świąt państwowych 
i kościelnych, organizowało czyny społeczne oraz cykliczne 
spotkania członkiń. 

Głównym celem organizacji jest szerzenie kultury 
regionalnej, integracja lokalnego społeczeństwa oraz 
promocja dziedzictwa narodowego. 

Kontakt: 
ul. Kolejowa 1a, 26-432 Skrzynno 
www.facebook.com/Lokalne-Stowarzyszenie-Kobiet-
-Skrzynno-546213388823369/ 
e-mail: lsk.skrzynno@gmail.com

LOKALNE STOWARZYSZENIE KOBIET W SKRZYNNIE

W statucie stowarzyszenia znajdują się następujące cele 
i zadania: integracja społeczna, rozwój kultury regionalnej, 
wspieranie inicjatyw społecznych, dobroczynności, 
ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, aktywizacja 
społeczna i gospodarcza mieszkańców gminy Wieniawa, 
promocja dziedzictwa narodowego, pomoc osobom 
niepełnosprawnym, starszym, chorym i samotnym, 
promocja i organizacja wolontariatu, propagowanie tradycji 
i zwyczajów, podtrzymywanie ginących zajęć regionalnych 
i działanie na rzecz regionu. 

Do tej pory udało się tej organizacji zorganizować pikniki 
rodzinne, czyny społeczne, wycieczki integracyjne, 
imprezy okolicznościowe, uroczyste obchody świąt 
państwowych. Członkinie Stowarzyszenia brały także 
udział w licznych lokalnych uroczystościach, promując 
swój region( np. na dożynkach gminnych, święcie nocy 
świętojańskiej „Wianki”, podczas wycieczek, ognisk 
i innych uroczystości). Wszystkie akcje organizowane przez 
koło spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony 
lokalnej społeczności. Podczas uroczystości, w których 
aktywne kobiety brały udział promowały polską kuchnię 
poprzez degustację własnoręcznie wykonanych potraw 
regionalnych. Promowane są również rękodzieła ludowe 
poprzez prezentację wykonanych ręcznie haftów i koronek. 
Przy stowarzyszeniu działa także zespół artystyczny, który 
wykonuje utwory muzyczne i literackie lokalnych twórców 
ludowych. Wszystkie przedsięwzięcia są finansowane ze 
środków własnych.

GMINA WIENIAWA
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Stowarzyszenie powstało z ogromnej potrzeby wypełnienia 
luki społeczno – kulturalnej powstałej w Pogroszynie 
w wyniku zamknięcia miejscowej szkoły. Mieszkańcy stracili 
jedyne miejsca gdzie integrowały się rodziny/społeczność 
lokalna, skupiało się życie kulturalne mieszkańców, 
bowiem to szkoła była napędem kulturowym wsi . Brak 
w miejscowości jakiejkolwiek przestrzeni publicznej 
oraz aparatu, który by ją reaktywował spowodował 
rozpad miejscowej wspólnoty lokalnej. W odpowiedzi na 
lokalne potrzeby mieszkańców dnia 3 kwietnia 2015 r. 
powstało Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn. 
Organizacja liczy 18 członków założycieli, ale tak naprawdę 
to cała społeczność wsi jest obecna w realizacji projektów 
stowarzyszenia. Stowarzyszenie powstało do wspierania 
zrównoważonego rozwoju wsi Pogroszyn polegającego 
na integracji społecznej i budowania społeczeństwa 
obywatelskiego w lokalnej społeczności, ochrony interesów 
społeczności lokalnej , realizacji zadań na rzecz rozwoju wsi. 

Głównymi celami statutowymi są: inicjowanie i wspieranie 
działalności kulturalnej; organizacja imprez dla i z udziałem 
członków lokalnej społeczności; realizacje działań 
związanych z promocja sportu i rekreacji; organizowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży; szerzenie oświaty; 
aktywizacja ludności wiejskiej; opracowywanie i promocja 
projektów rozwoju wsi Pogroszyn zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju; współpraca i współdziałanie 
z władzami samorządowymi województwa; powiatu; gminy 
i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju 
infrastruktury i gospodarki wsi Pogroszyn. 

W roku 2015 stowarzyszenie opracowało Plan rozwoju 
wsi Pogroszyn na lata 2015-2020 r. który rok po roku 
realizuje. Do największych sukcesów stowarzyszenia należą 
zrealizowane projekty: 2016 rok („Na dobry początek – 
Skwer Wiejski” – FIO Mazowsze Lokalnie, „Rewitalizacja 
i integracja wsi Pogroszyn” – FIO Mazowsze Lokalnie „Piknik 
Rodzinny 2016”), 2017 rok: („Dobrego początku ciąg dalszy 
– Boisko Wiejskie” – FIO Mazowsze Lokalnie, „Rozwój 
Stowarzyszenia „ – FIO Mazowsze Lokalnie, „Turniej Piłki 
Nożnej – Pogroszyn 2017”,„Piknik Rodzinny 2017”) 

Kontakt: 
Pogroszyn 51, 26-432 Wieniawa 
e-mail: stowarzyszeniepogroszyn@interia.eu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI POGROSZYN 

Przygotowane do realizacji projekty w 2018 r., które zostały 
wybrane do realizacji to „Senior Fit”, oraz „Plac Zabaw – 
Dziecięca Radość” w ramach projektu grantowego LGD 
„Razem dla Radomki” dla Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto stowarzyszenie 
uczestniczy w różnych imprezach folklorystycznych 
organizowanych przez Gminę; Powiat czy Województwo 
promując swoją miejscowość i region z którego pochodzi. 
W wyniku zrealizowanych przez stowarzyszenie projektów 
nastąpił pozytywny wzrost aktywności i integracji 
społecznej co objawia się dużym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem mieszkańców Pogroszyna we 
wszystkie realizowane projekty. Potwierdza to słuszność 
inwestowania w Pogroszynie w rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego, ponieważ jest ona najbardziej obiecującym 
kierunkiem rozwoju miejscowości.

GMINA WIENIAWA
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Stowarzyszenie powstało 1 lipca 2004 roku. Celem 
Stowarzyszenia jest integracja i uaktywnienie 
społeczności lokalnej w sprawach: 

1) podnoszenia wiedzy ogółu mieszkańców poprzez 
wymianę informacji, dziedzin i doświadczeń, 

2) ograniczenie i likwidowanie bezrobocia, propagując 
agroturystykę w rejonie zbiornika Domaniów oraz 
wykorzystanie biomasy w lokalnej energetyce, 

3) monitorowanie problemów związanych z wejściem 
Rzeczpospolitej Polski do Unii Europejskiej, 

4) zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez 
wspieranie zainteresowań działań w dziedzinie sportu, 
kultury, rozrywki oraz turystyki, 

5) poprawę zdrowia mieszkańców, poprzez poprawę 
stanu środowiska naturalnego, 

6) współdziałanie z samorządem lokalnym, sektorem 
państwowym i gospodarczym oraz współpraca 
z politykami reprezentującymi region zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
kultywowanie tradycji regionalnych, współpracę 
z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi 
o podobnym charakterze, prowadzenie działalności 
informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej, 
służącej realizacji celów statutowych, pomoc 
w zdobywaniu funduszy na rozwój regionalnych 
inicjatyw obywatelskich. 

Stowarzyszenie Oświatowe „Wieniawa” we współpracy 
z Dziennym Domem Senior- Wigor z Komorowa, 
Gminnym Klubem Wolontariusza w Wieniawie oraz 
Gminą Wieniawa zobowiązały się podjąć współpracę 
w celu realizacji projektu polegającego na wybudowaniu 
placu zabaw dla dzieci w miejscowości Komorów.

Kontakt: 
ul. Szkolna 6, 26-432 Wieniawa. 
e-mail: stowarzyszenie.oswiatowewieniawa@onet.pl

Kontakt: 
Ryków 64, 26-432 Wieniawa

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE 
„WIENIAWA“ 

STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJ-
SKICH „RYKOWIANKI” 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 7 października 
2016 r. Panie ze wsi Ryków postanowiły w ramach 
aktywizacji kobiet w życiu społecznym i promowania 
kultury wiejskiej przyczynić się między innymi do 
udekorowania nowej świetlicy. Z dawnych ludowych 
zapasek uszyły kilimy na ściany. Jedna z pań oraz syn 
kolejnej wykonali na szydełku serwetki, które tworzą 
piękne kompozycje. Zorganizowano zbiórkę ozdobnych 
talerzy, oraz zabytkowych przedmiotów codziennego 
użytku takich jak żelazka na dusze, dzbany, dwojaki itp., 
które zdobią ale i przypominają użyteczność dawnych 
przedmiotów codziennego użytku. 

Na wiosnę przeprowadzono prelekcję „Nauka zdrowego 
gotowania, oraz zapotrzebowanie na mikroelementy 
w naszym żywieniu” wraz z degustacją sałatek 
wykonanych w trakcie spotkania. Kolejny wykład 
dotyczył „Bezpiecznego stosowania suplementów diety”. 
Zorganizowano wyjazd do Skansenu Wsi Radomskich, 
podczas którego członkinie zapoznały się z wystrojem 
dawnych chałup dworków i kościołów z całego regionu. 
Dzięki środkom unijnym i w ramach projektu „Aktywizacja 
zawodowa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 
w świetlicy został przeprowadzony kurs „Obsługi 
komputerów” dla mieszkańców wsi Ryków. Wychodząc 
naprzeciwko potrzebom ”świeżo„ wyuczonym kursantom, 
mąż jednej z członkiń zorganizował w ramach darowizny 
dwa komputery i kolorową drukarkę z Przedsiębiorstwa 
PGNiG. Służą one wszystkim mieszkańcom. Panie biorą 
czynny udział w festynach organizowanych przez Gminę 
w Wieniawie, jak i przez wieś Ryków. Często występują 
w strojach zaprojektowanych i uszytych przez siebie. 
Miały swoje stanowisko rękodzieła na gminnym festynie 
ludowym. Uzdolnione Panie biorą udział w konkursach 
śpiewów ludowych, na których zajmują wysoko 
punktowane miejsca. W ramach integracji mieszkańców 
odbyło się spotkanie przy grillu, zorganizowane były 
liczne konkursy oraz zabawy dla najmłodszych i konkurs 
przyśpiewek ludowych dla starszych. Wszyscy świetnie 
się bawili. W ramach działalności statutowej bardzo 
duży nacisk jest kładziony na ochronę zasobów przyrody 
i utrzymanie czystości w lasach. Wraz z rodzinami 
członkinie Stowarzyszenia cyklicznie zbierają śmieci 
porzucane na poboczach dróg i polanach leśnych. 
Włączają się do przygotowania studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego gminy Wieniawa, 
zgłaszając swoje propozycje iwnioski dotyczące sołectwa 
Ryków. 

Na rok dalszych działań Stowarzyszenie planuje: 
organizację inicjatyw artystycznych, wyjazdów 
integracyjnych na wydarzenia kulturalne, spotkania 
integracyjne mieszkańców wsi Ryków, udział w festynach 
organizowanych przez gminę Wieniawa i powiat, dbanie 
o czystość okolicznych lasów i udział w innych akcjach 
dbania o środowisko, we współpracy z gminą przyłączyć 
komputery w świetlicy do Internetu.

GMINA WIENIAWA
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Klub Sportowy „CHOJNIAK” Wieniawa powstał 
w 1989 rok jako LZS, od czerwca 2004 roku przekształcony 
w WIENIAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE 
„CHOJNIAK” w Wieniawie. Zarząd Stowarzyszenia 
w składzie: prezes- Mariusz Jakubczyk, z-ca prezesa Maciej 
Kowalczyk, skarbnik Robert Piasta, członkowie zarz.- Jacek 
Swęda, Łukasz Ślifirczyk, Jakub Studziński 

Stowarzyszenie całą swoją działalność skupia na szkoleniu 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieniawa w zakresie 
rzemiosła piłkarskiego i kultury fizycznej oraz promocji 
młodych zawodników w środowisku Piłkarskim, a także 
promocji Gminy Wieniawa na całym Mazowszu występując 
w rozgrywkach ROZPN i MZPN 

Nasze drużyny nieprzerwanie uczestniczą w rozgrywkach, 
obecnie drużyna seniorów zajmuję drugie miejsce 
Radomskiej Klasy „A” i do lidera traci zaledwie trzy punkty, 
zachowując realne szanse na historyczny awans do Klasy 
Okręgowej. Drużyna oparta głównie na wychowankach 
naszego klubu, trenerem drużyny jest Zbigniew Wachowicz 
(były zawodnik m.in. Radomiaka, Legii ..) 

Obecnie klub prowadzi trzy grupy młodzieżowe. Juniorzy 
Młodsi grają w Radomskiej Pierwszej Lidze Okręgowej. 
W sezonie 2014/2015 i 2015/216 nasi juniorzy grali 
w Mazowieckiej Lidze Juniorów. Zdobyte doświadczenie 
w wyższej lidze spowodowało, że młodzi zawodnicy już 
rozgrywają mecze w drużynie seniorów. Trenerem drużyny 
od początku rozgrywek jest Robert Piasta. 

Kolejną drużyną w Radomskiej Pierwszej Lidze Okręgowej 
są Trampkarze głównym celem jest awans do Mazowieckiej 
Ligi Juniorów. Zawodnicy pod okiem nowego trenera 
przygotowują się solidnie w okresie zimowym i założony cel 

Kontakt: 
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa 
www.chojniakkwieniawa.futbolowo.pl

jest w ich zasięgu. Trenerem jest Krzysztof Porczek (kap.dr. 
seniorów) 

Od października 2017 roku po rozmowach z zarządem 
klubu trener Robert Piasta podjął się kolejnego wyzwanie 
i rozpoczął treningi z chłopcami urodzonymi w 2007 i 2008 
roku. 

Zainteresowanie trenowaniem zaskoczyło wszystkich. 
Na zajęcia uczęszcza 30 zawodników z ternu gminy 
Wieniawa którzy nie mogą się doczekać pierwszych meczy 
w lidze. Nasze Stowarzyszenie obecnie szkoli ok.100 
zawodników i jest bardzo cenione przez ROZPN i MOZPN 
niejednokrotnie nagradzane za swoją działalność i prace 
z młodzieżą. Nasi wychowankowie grali w ekstraklasie 
innych wyższych ligach.

KLUB SPORTOWY „CHOJNIAK” WIENIAWA

GMINA WIENIAWA



18

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2013 roku. Do jego 
nadrzędnych celów należy wszechstronne wspieranie 
działania i rozwoju Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Wolanianki”, a także promocja historii i tradycji zespołu 
ludowego Wolanianki, jako nośnika dziedzictwa 
kulturowego ziemi radomskiej. W swoich działaniach 
Stowarzyszenie poszerza grono miłośników i sympatyków 
zespołu ludowego oraz rozpowszechnia wiedzę i promocję 
kultury ludowej i narodowej poprzez kształtowanie rozwoju 
fizycznego oraz postaw wychowawczych i patriotycznych 
młodzieży. Zespół, któremu patronuje Stowarzyszenie 
istnieje od września 2009 r., skupiając w swoich szeregach 
dzieci i młodzież z Gminy Wolanów oraz gmin ościennych. 
Na uwagę zasługuje zaangażowanie dzieci, które 
zafascynowane są kulturą przodków, ich zwyczajami, 
tańcem i pieśnią. Chętnie powracająco historii zakładając 
stroje ludowe, śpiewając gwarą przodków oraz naśladując 
ich zwyczaje. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej 
członków, ale może zatrudniać pracowników, wspierających 
rozwój zespołu (trenerów wokalu, choreografii). Skutecznie 
pozyskuje środki finansowe na realizację wielu projektów, 
w tym z działań LGD „Razem dla Radomki”, FIO Mazowsze 
Lokalnie. Dzięki nim zespół w 2014 r. nagrał swoją pierwszą 
płytę „Płyń muzyko w świat”, na której znalazły się 3 utwory 
własne, wyjechał na liczne występy, nabył stroje. 

Od 2014 realizuje zadania publiczne powierzone przez 
Gminę Wolanów, które zapewniają środki finansowe na 
bieżące funkcjonowanie zespołu, zatrudnienie trenera 

wokalu i choreografii. Najważniejszym dla dzieci punktem są 
realizowane co roku z tego funduszu warsztaty wyjazdowe 
do Bańskiej Wyżnej koło Zakopanego. Tam zespół poznaje 
nowy region, jego zwyczaje, kulturę, promuje zdobyte 
umiejętności i wypoczywa wędrując po górach. 
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w akcjach 
charytatywnych (Szlachetna Paczka, Znicz dla Rosy). 
Wielokrotnie występy zespołu „Wolanianki” emitowane 
były przez różne stacje telewizyjne – TYP POLONIA, TVP 
KULTURA, ZEBRRA, TVP1. Zespół promuje wizerunek 
gminy na dożynkach gminnych i powiatowych. Przybliża 
obraz szkoły biorąc udział w wielu uroczystościach 
okolicznościowych na terenie całego kraju. Nagrał drugą 
płytę z pieśniami patriotycznymi „Kocham Cię Polsko!”. 
W 2014 r. „Wolanianki” zdobyły II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Radomiu oraz wiele 
znaczących miejsc i nagród w konkursach oraz turniejach 
regionalnych. W 2015 r. zespół wyjechał na Litwę – 
wystąpił w polskim kościele, zwiedził zabytki (Ostrą Bramę) 
i uczcił chwilą ciszy spoczywających na cmentarzu na Rosie 
Polaków.

Kontakt: 
ul. Kolejowa 17,26-625 Wolanów 
www.facebook.com/wolanianki 
e-mail: siudabarbara@gmail.com

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZE-
SPOŁU LUDOWEGO „WOLANIANKI” 

GMINA WOLANÓW
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STOWARZYSZENIE 
„DLA PRZYSZŁOŚCI GMINY WOLANÓW” 

Kontakt: 
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Gminy Wolanów” 
powstało w 2009 roku. Celem ogólnym organizacji 
jest wszechstronny rozwój wszystkich członków 
społeczności Gminy Wolanów i promocja Gminy. 
Sama nazwa Stowarzyszenia mocno akcentuje 
znaczenie przyszłości - tak w wymiarze indywidualnym 
poszczególnych mieszkańców, jak i instytucji, firm 
oraz innych struktur społecznych na terenie Gminy 
Wolanów – „naszej małej ojczyzny”. 

Mówiąc o przyszłości gminy Wolanów, należy myśleć 
szczególnie o najmłodszym pokoleniu - młodzieży 
i dzieciach, przed którymi ta przyszłości dopiero 
się będzie otwierać. Stawianie na przyszłość nie 
może się obyć bez poszanowania przeszłości, 
lokalnych i rodzinnych tradycji. Stąd wziął zamiar 
działalności, sprzyjającej lepszemu poznawaniu 
i utrwalaniu najpiękniejszych kart lokalnej historii 
oraz kultywowaniu etnograficznych wartości. Takim 
elementem był projekt zrealizowany w 2016 roku 
dofinansowany z Fundacji „PZU z kulturą” pn. „Pociąg” 
do kultury na trasie Łódź-Warszawa adresowany 
do 103 uczniów z klas VI ze wszystkich 4 szkół 
podstawowych z terenu Gminy Wolanów i zakładał cykl 
kształcących wyjazdów do instytucji kultury „wysokiej” 
– teatrów, muzeów w Łodzi i Warszawie. Również 
edukacyjnym działaniem w zakresie upowszechniania 
nauki pływania zrealizowany w partnerstwie z Gminą 
Wolanów w latach 2010-2011 był dwuletni projekt pn. 
„Sprawni, bezpieczni i zdrowi – nauka pływania dla dzieci 
z terenu Gminy Wolanów”, finansowany z Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). 
Projektem objęto 300 uczniów, którego celem była 
nauka pływania, propagowanie aktywności ruchowej 
i zdrowego stylu życia, wyposażenie dzieci w nowe 
umiejętności poprawiające bezpieczeństwo dziecka, 
kształtowanie postaw pożądanych społecznie. 

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą na współpracę 
ludzi z pasją, z chęcią działania i dzielenia się z innymi 
swoim doświadczeniem i otwartych na społeczne 
i zawodowe wyzwania. Podejmuje, wspiera i promuje 
inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 
społecznym, integracyjnym, rekreacyjnym - w ten 
sposób przecież buduje się sukces, ten indywidualny 
i ten społeczny.

GMINA WOLANÓW



20

W gminie Wolanów od 1970 roku działa Gminny Klub 
Sportowy „Jaguar”, który został zarejestrowany jako 
stowarzyszenie w KRS w 2002 roku. Klub realizuje swoje 
cele m.in. poprzez rozwój różnych dyscyplin sportu oraz 
stałe podnoszenie jego poziomu; organizację masowych 
imprez rekreacyjnych oraz turystycznych; czynny udział 
w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz 
podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków. 
Ponadto prowadzi profilaktyczną działalność w zakresie 
kreowania zdrowego stylu życia i zapobieganie nałogom 
wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi sekcję piłki nożnej i piłki 
siatkowej. 

Klub zrzesza w swoich strukturach około 80 zawodników 
w różnych grupach wiekowych. Swoje treningi i mecze 
prowadzą na boisku i hali sportowej w Wolanowie. 

Organizacja posiada na swoim koncie wiele sukcesów 
w rozgrywkach piłki nożnej i piłki siatkowej. Realizuje 
z powodzeniem działania statutowe współfinansowane 
z dotacji gminy Wolanów jak również grantów pozyskanych 
ze Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie.

Kontakt: 
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów 
www.jaguar.futbolowo.pl 
https://www.facebook.com/JaguarWolanow/

Gminny Klub Sportowy 
„JAGUAR” w Wolanowie 

GMINA WOLANÓW



Kontakt: 
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów 
www.jaguar.futbolowo.pl 
https://www.facebook.com/JaguarWolanow/

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Radość” rozpoczę-
ło swoją działalność wiosną 2011 roku jako inicjatywa ludzi 
związanych ze środowiskiem trzeźwościowym. W kwietniu 
2012 roku Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000418334 i jest 
partnerem dla władz Gminy Wolanów w zakresie rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych. Stowarzyszenie zrzesza około 
20 członków, są to osoby uzależnione, współuzależnione od 
alkoholu. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom uzależ-
nionym i ich rodzinom od alkoholu, środków psychoaktywnych 
i zachowań nałogowych np.: Internetu, hazardu i itp. Stowarzy-
szenie działa również w obszarze zapobiegania zjawiskom wy-
kluczenia społecznego. 

Organizacja ta prowadzi działalność kulturalno-oświatową, 
turystyczno-sportową, w tym cykliczny Trzeźwościowy Rajd 
Rowerowy, organizuje spotkania z psychologiem i terapeuta-
mi, współorganizuje festyny, wycieczki, imprezy zapewniające 
warunki do spędzania czasu wolnego w abstynencji.

Kontakt: 
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

Gminny Klub Sportowy 
„JAGUAR” w Wolanowie 

Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich „Radość” 

GMINA WOLANÓW



Bieniędzice - to jedna z aktywniejszych miejscowości 
znajdujących się na obszarze gmin tworzących 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. Znana jest nie tylko 
z silnego przywiązania do tradycji ludowych, ale również 
z realizacji wielu ciekawych projektów, potrafiących włączyć 
w ich realizację szerokie grono mieszkańców. Od 2015 roku 
na obszarze tym działa nowe Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych na Ludową Nutę. 

Stowarzyszenie powstało w celu aktywizacji i integracji 
społeczności lokalnej, które poprzez podtrzymanie tradycji 
narodowej oraz promowanie i propagowanie kultury, 
wydarzeń kulturalnych oraz różnorodnych spotkań dla 
każdej grupy wiekowej, zbliża do siebie mieszkańców 
Bieniędzic oraz całą społeczność gminy Wolanów. Ludzie 
chcą się dzielić z innymi efektami swojej aktywności i pasji. Ta 
aktywność oddolna udziela się innym, ludzie widzą, że można 
coś zrobić samemu i wtedy to jest najbardziej autentyczne. 

Stowarzyszenie „Na Ludową Nutę” ma na celu opiekę 
nad zespołem śpiewaczym. Wspólnie ze szkołą będą 
poszukiwać nowych możliwości działania na rzecz 
zespołu i mieszkańców, do których adresują swoją ofertę 
artystyczną. Członkowie chcieliby także utworzyć dziecięcy 
zespół taneczno-śpiewaczy przy PSP w Bieniędzicach. 
W przyszłości, w okresie letnim, Stowarzyszenie chciałoby 
dla chętnych dzieci i ich rodziców zorganizować swoistą 
letnią szkołę folkloru. Zorganizowano by warsztaty 
artystyczne z udziałem ludowych artystów. Dzieci miałyby 
sposobność ciekawie spędzać wolny czas, poznać nowych 
ludzi czy nauczyć się czegoś więcej. Z pewnością impreza taka 
cieszyłaby się dużą popularnością i przyciągnęłaby nawet 
mieszkańców miast ze względu na wzrost popularności 
folklorystycznego bogactwa i pasjonatów folkloru. 

Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” oraz Stowarzyszenie 
Inicjatyw Kulturalnych na Ludową Nutę z Bieniędzic są 

Kontakt: 
Bieniędzice 29, 26-625 Wolanów 
e-mail: ciezkowski@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę” z Bieniędzic 
- Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” 

organizatorami Jarmarku Ludowego „Tyndy-Ryndy”, 
odbywającym się każdorazowo w miejscowości Bieniędzice 
w drugą niedzielę miesiąca lipca. Przybyli goście mogą 
delektować się między innymi porką oraz innymi 
staropolskimi potrawami przygotowanymi przez zespół. 
Dla podkreślenia zalet smakowych prezentowanego jadła 
ludowego z Bieniędzic warto też w tym miejscu dodać, 
że „bidno porka” zajęła II miejsce w konkursie „Potrawa 
regionalna z ziemniaków”, zorganizowanym w ramach 
„Festiwalu Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej w 2016 
roku.

GMINA WOLANÓW



Kontakt: 
Bieniędzice 29, 26-625 Wolanów 
e-mail: ciezkowski@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Seniorów w Wolanowie liczy kilkudziesięciu 
członków – emerytów z terenu Gminy Wolanów. 

Celem Stowarzyszenia jest organizacja spotkań, imprez, 
wyjazdów i wydarzeń okolicznościowych służących 
podniesieniu aktywności seniorów oraz zagospodarowaniu 
wolnego czasu. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie 
włączają się w działania na rzecz rozwoju lokalnego, 
kultywowania tradycji oraz dialogu międzypokoleniowego, 
czego wynikiem była m.in. realizacja projektu pn. „Historia 
jako element rozwoju walorów turystycznych Gminy 
Wolanów”. 

Stowarzyszenie Seniorów spotyka się cyklicznie w siedzibie 
Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie (spotkania 
odbywają się w każdą, drugą środę miesiąca). Spotkania 
te, to nie tylko wspaniała okazja do rozmowy, czy kontaktu 
z drugą osobą. Członkowie Stowarzyszenia obchodzą 
wspólnie święta i uroczystości, takie jak chociażby „Dzień 
Seniora”, Jubileusze, Wigilie, itp. Na spotkaniach seniorów 
niejednokrotnie odbywają się przedstawienia organizowane 
przez uczniów ze szkół z terenu gminy Wolanów (chociażby 
z okazji Dnia Babci i Dziadka). Seniorzy dbają też o szerzenie 
kultury i świadomości regionalnej swoich członków – 
organizują wycieczki edukacyjno – krajobrazowe oraz do 
miejsc świętych.

Kontakt: 
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

Stowarzyszenie Seniorów w Wolanowie

GMINA WOLANÓW
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Kontakt: 
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

Stowarzyszenie powstało w 2014 roku z inicjatywy mieszkańców 
Gminy Wolanów. Swoje cele realizuje na wielu płaszczyznach. Do 
obszarów działań należy szeroko rozumiana integracja społeczna, 
regionalna i europejska, kształtowanie postaw obywatelskich, 
profilaktyka zdrowotna i zdrowy tryb życia oraz równouprawnienie 
i równość społeczna. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wolanowie tworzy platformę 
wymiany informacji i wzajemnego wsparcia w zakresie życia 
codziennego, zdrowia i sytuacji socjalno-bytowej. Wszystko to 
wpływa na kondycję zdrowotną naszych słuchaczy, na poczucie, że 
jest się jeszcze potrzebnym i że starzeć można się godnie. Oprócz 
działań na rzecz osób starszych stowarzyszenie podtrzymuje 
tradycje narodowe, pielęgnuje polskość oraz rozwój świadomości 
patriotycznej, narodowej i kulturowej. Podtrzymanie lokalnego 
folkloru i wiedzy historycznej o regionie jest gwarantem autentyzmu 
i promowania tradycji z pokolenia na pokolenie. Dzięki działaniom 
stowarzyszenia lokalni mieszkańcy dbają o zrównoważony rozwój 
gminy, a także upowszechniają wiedzę o regionie. Przykładem takim 
jest projekt zrealizowany w 2016r. pt.: „Lanie wosku – tradycja otwarta 
na młodość”, którego celem było kultywowanie obrzędów i tradycji 
andrzejkowych wśród mieszkańców Gminy Wolanów oraz integracja 
pokoleniowa, promocja folkloru i dziedzictwa kulturowego z udziałem 
ludowych zespołów dziecięcych „Wolanianki” i „Mniszkowiaczki”. 

Ponadto w ramach integracji seniorów organizowane są wyjazdy 
turystyczne, pikniki, imprezy kulturalne. Stowarzyszenie 
współpracuje również z innymi ośrodkami jak: Gminne Centrum 
Kultury w Wolanowie, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, 
szkołami. Wspólnie realizują projekty mające na celu propagowanie 
kultury i tradycji ludowych, uprawianie sportu i integrację seniorów 
z młodzieżą. Uniwersytet stara się również nawiązywać kontakty 
z innymi podmiotami w celu wymiany doświadczeń i krzewienia 
swojej działalności. Działalność stowarzyszenia odbywa się na 
zasadzie wolontariatu.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 w Wolanowie

GMINA WOLANÓW
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Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób 
Niepełnosprawnych zostało formalnie zarejestrowane 
w grudniu 2012 roku. Powstało z potrzeby serca. 
Istnieje, aby nieść wszechstronną pomoc we wszystkich 
dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, 
a w szczególności osobom z terenów wiejskich. 

Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych. 
Członkowie Stowarzyszenia to osoby młode, które 
z niebywałą pasją i zaangażowaniem oddają się pracy 
społecznej na rzecz drugiego człowieka. Ze szczególną 
troską traktują problemy niepełnosprawnych, a także 
innych potrzebujących głównie mieszkańców wsi 
Młodocin. 

Od 2013 roku Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty 
Terapii Zajęciowej dla 25 podopiecznych z gmin: Wolanów, 
Kowala, Zakrzew, Orońsko. Niepełnosprawni podopieczni 
biorą czynny udział w procesie terapeutycznym 
i treningach samodzielności. Stowarzyszenie działa na 
rzecz integracji i promocji pozytywnego wizerunku osób 
niepełnosprawnych w środowisku. Dodatkowo wszyscy 
podopieczni objęci są fachową pomocą Psychologa 
i Rehabilitanta. 

Stowarzyszenie realizuje rehabilitacje społeczną 
i zawodową w Warsztacie poprzez zajęcia w pięciu 
pracowniach tematycznych: 
Pracownia Plastyczna- Pracownia w której podopieczni 
uczą się różnorodnych technik plastycznych 
i rękodzielniczych. Malują rysują, a także rzeźbią w glinie. 
Pracownia Techniczna gdzie zakres prac związany jest 
z szeroko pojętą pracą stolarską. Podopieczni wykonują 
przedmioty użytkowe, uczą się obsługi narzędzi, a także 
dokonują drobnych napraw. 
Pracownia Krawiecka – Podopieczni w tej pracowni 
uczą się różnego rodzaju technik krawieckich. Wykonują 
kostiumy do przedstawień teatralnych. 
Pracownia Komputerowa – Przybliża podopiecznym świat 
informatyczny. Uczestnicy w tej pracowni uczą się obsługi 
prostych programów do obróbki tekstu, czy fotografii, 
a także przyswajają wiedzę potrzebną do obsługi urządzeń 
biurowych. 
Pracownia Dnia Codziennego jest miejscem w którym 
podopieczni uczą się samodzielności i zaradności 
potrzebnej w codziennym życiu. Gotują, pieką, a także biorą 
udział w różnego rodzaju treningach społecznych. 

„Stawiamy na rozwój, akceptację i radość, bo wiemy, że 
niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji planów 
i marzeń”

Kontakt: 
Młodocin Większy 27, 26-625 Wolanów 
e-mail: wtz.pozytywni@op.pl

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 w Wolanowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina 
Większego i Osób Niepełnosprawnych 
Pozytywni

GMINA WOLANÓW
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Kontakt: 
Zakrzew 58D, 26-652 Zakrzew 
http://zakrzewiaki.w.interiowo.pl/ 
e-mail: zakrzewiaki@interia.pl

Stowarzyszenie w 2008 roku utworzyło i sprawuje opiekę 
nad dziecięcym zespołem pieśni i tańca „Zakrzewiaki”, 
który prezentuje w swoich występach bogactwo kultury 
ludowej regionu, z powodzeniem występując na licznych 
wydarzeniach kulturalnych. Taniec, muzyka i śpiew 
wspomagają rozwój potencjalnych zdolności dzieci oraz 
ich zainteresowania. W ramach prowadzonych projektów 
dzieci maja organizowane wyjazdy m. in. do Mąchocic, Iłży, 
Gogolina, Warszawy. 
Od 2010 r. Stowarzyszenie pozyskuje fundusze 
na realizację programu zajęć profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew. 
W związku z obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 2018 r. zorganizują lokalną imprezę 
historyczną „Droga do Niepodległości” – przedstawienie 
teatralne oraz pokaz umiejętności wokalno-tanecznych 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki”, 
z udziałem uczniów PSP w Zakrzewie, którzy należą do 
Drużyny Harcerskiej im. Karola Wojtyły, szkolnego chóru 
dziecięcego oraz Szkolnego Koła Caritas i Wolontariatu. 
Projekt realizowany będzie przy współudziale znanych 
lokalnych artystów. Realizacja zadania będzie możliwa 
przy wsparciu Stowarzyszenia Razem dla Radomki oraz 
Urzędu Gminy w Zakrzewie. 

W drugim projekcie współorganizowanym z Gminą 
Zakrzew, zaplanowanym na 2018 rok pn. „Rocznice 
świętujemy, rodzicom dziękujemy” który otrzymał 
wsparcie Stowarzyszenia Razem dla Radomki obchodzić 
będą 10 lecie istnienia zespołu. Z tej okazji zorganizowany 
zostanie koncert, warsztaty muzyczne i taneczne, kupione 
będą nowe stroje - służące doposażeniu artystów, 
a także przygotowane publikacje multimedialne (teledysk, 
nagranie koncertu na płyty DVD).

Zakrzewiaki, to stowarzyszenie, którego członkami są 
głównie nauczyciele. Cele statutowe dotyczą wspomagania 
wszelkich działań zmierzających do rozwoju Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zakrzewie. 

Stowarzyszenie zajmuje się udzielaniem pomocy dzieciom 
w sytuacjach kryzysowych, prowadzi działalność profilaktyczną. 
Członkowie Stowarzyszenia realizują projekty edukacyjne 
rozwijające twórczość i kreatywność uczniów. Przybliżają im 
kulturę i historię regionu, kraju i wspólnej Europy. Przykładem 
mogą być zastępujące zadania takie jak: Wirtual trip round 
Great Britain. W projekcie dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, 
prowadzone były z wykorzystaniem multimediów. Uczestniczyły 
w nich kl. 6 i 5.Zajęcia poszerzyły zainteresowanie językiem, 
kształciły wykorzystanie różnych aplikacji wspomagających 
naukę języka angielskiego. Dzięki wsparciu Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji 
Rozwoju NIDA Stowarzyszenie realizowało projekt „Wirtualna 
Podróż dookoła Wielkiej Brytanii. Każde spotkanie było swoistą 
wirtualna podróżą po zakątkach Londynu i Wielkiej Brytanii. 

Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” 

GMINA ZAKRZEW
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Kontakt: 
Zakrzew 58D, 26-652 Zakrzew 
http://zakrzewiaki.w.interiowo.pl/ 
e-mail: zakrzewiaki@interia.pl

Fundacja działa od lipca 2016 roku. Jej członkowie to pasjonaci 
jazdy konnej, biorący udział w różnego typu imprezach 
i widowiskach historycznych i jeździeckich. 
Do głównych celów fundacji należą: szerzenie wiedzy 
o historii kawalerii Wojska Polskiego, propagowanie historii 
i kształtowanie postaw patriotycznych wśród ludzi młodych, 
organizacja turystyki konnej. 

Poprzez podejmowane działania Fundacja upamiętania 
miejsca, ludzi, pomniki historyczne zapisane w naszej pamięci, 
poprzez organizowanie rajdów, apeli, a także kształtowanie 
i zachowanie pamięci o pięknej historii związanej z jeździectwem 
wśród młodych adeptów jeździectwa. Prowadzi dla szkół 
lekcje historii tzw. żywej historii. Jej członkowie pomagają 
w organizacji wielu wydarzeń, typu Orszak Trzech Króli czy 
600 lecie parafii. 

Fundacja działa przy ścisłej współpracy ze Stajnią Carino 
w malowniczo położonym Gulinie, w gminie Zakrzew. Wspólnie 
realizują wiele zajęć związanych z promocją jeździectwa, 
organizacji wydarzeń artystycznych. Chcą uwrażliwić młodzież 
na wartości ułańskie i patriotyzm. 
Organizacja pozyskuje środki finansowe na realizację swoich 
działań w konkursach zewnętrznych, w tym m.in. jak w projekcie 
realizowanym przy wsparciu Stowarzyszenia „Razem dla 
Radomki” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
pn.”Z pasji do koni. Promocja zdrowego stylu życia – jeździectwa 
i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich”.

Fundacji Kawalerii Ochotniczej 
przy Stajni Carino w Gulinie. 

Kontakt: 
Gulin 40A, 26-652 Zakrzew 
www.facebook.com/stajniagulin

GMINA ZAKRZEW



Kontakt: 
Zakrzew 58D, 26-652 Zakrzew 
e-mail: gimzakrzew@vp.pl

Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” 

Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” to zrzeszenie 
osób fizycznych, którego celem jest niesienie pomocy 
polskiej szkole i jej uczniom. Siedzibą Stowarzyszenia jest 
Zakrzew. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 
w styczniu 2009, zaś pełną działalność Stowarzyszenie 
rozpoczęło od września 2009 roku. Jest zawiązane na 
czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i statut. 

Stowarzyszenie za główny cel wyznaczyło sobie pomoc 
naukową, finansową i rzeczową Publicznemu Gimnazjum 
w Zakrzewie i jej uczniom. Ten cel realizuje m. in. poprzez: 
- finansowanie remontów i budowy szkoły, 
- organizowanie konkursów i wystaw szkolnych, 
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, 
- wspieranie finansowe najuboższych uczniów, 
- organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, 
- fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych, 
- współpracę z samorządem. 

Obowiązkiem zwyczajnych członków „Braci 
Sienkiewiczowskiej” jest branie czynnego udziału 
w jego działalności, przestrzeganie statutu i uchwał , 
regularne opłacanie składek. Jednocześnie członkowie 
Stowarzyszenia mają prawo biernego i czynnego 
uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
korzystania z jego dorobku i wszelkich form działalności , 
udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez 
„Brać Sienkiewiczowską”. 

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie 
Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna wybierane 
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów 
na okres trzech lat. Najwyższą władzą Stowarzyszenia 
jest Walne Zgromadzenie, które określa główne 

kierunki działania i rozwoju, wprowadza zmiany do 
statutu, rozpatruje wnioski i postulaty członków. 
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością 
Stowarzyszenia, realizacją jego celów, wykonywaniem 
uchwał, sporządzaniem planów pracy i budżetu. 
Zarząd reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 
Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

O zmianach statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia 
decyduje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania.

GMINA ZAKRZEW
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla 
Radomki” jest organizacją działająca od 2008 roku 
w ramach europejskiego programu LEADER – na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin znajdujących 
się na południu województwa mazowieckiego: Jedlińsk, 
Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew. 
Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają 
się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego 
całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa 
i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, 
kulturowych i historycznych obszaru. 

Stowarzyszenie aktywnie wspiera inicjatywy związane 
z rozwojem obszarów wiejskich poprzez efektywne 
wykorzystywanie „liderowskich” środków finansowych. 
Od września 2009 r. do czerwca 2015 roku realizowało 
na w/w obszarze projekt w ramach Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja”, na które pozyskało ok 10 milionów złotych. 
Otrzymane środki finansowe pozwoliły na sfinansowanie 
106 projektów związanych z tworzeniem i rozwojem 
przedsiębiorczości, różnicowaniem działalności nierolniczej, 
realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury publicznej, 
czy wspieraniem oddolnych inicjatyw dla działania „Małe 
Projekty” związanych z kreowaniem projektów edukacyjnych 
i artystycznych, organizacji imprez kulturalnych, publikacją 
wydawnictw historycznych i kulturalnych.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 

 
W swoich działaniach LGD stawia na innowacyjność 
i efektywność. Skutecznie sięga zarówno samodzielnie 
i w partnerstwie po środki zewnętrzne (unijne i krajowe) 
na realizację projektów edukacyjnych, artystycznych 
i innowacyjnych, których łączna wartość wyniosła ponad 
2 mln złotych. W ramach projektu „Jestem aktywny 
będę przedsiębiorcą” utworzone zostały w pięciu 
gminach Innowacyjne Szkolne Kluby Przedsiębiorczości, 
w ramach których młodzież gimnazjalna przez okres 1.5 roku 
uczestniczyła w zajęciach prowadzonych zgodnie z Teorią 
Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Wykreowano grupę 
lokalnych liderów kultury, którzy w projekcie „Nieakademicka 
szkoła twórczego pisania” odpowiadali za animacje wydarzeń 
kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Dla 
młodzieży LGD „Razem dla Radomki” przygotowało projekty 
oferujące zajęcia szkoleniowe z zakresu nowych mediów, 
dziennikarstwa telewizyjnego, fotografii, czy też z rękodzieła 
i sztuki ludowej. Stowarzyszenie realizujemy projekty, które 
mają na celu zdobycie nowych umiejętności, niezbędnych na 
rynku pracy, szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia firmy, 
pozyskiwania środków unijnych, warsztaty komputerowe, 
kierowane do bezrobotnych oraz osób chcących uzyskać nowe 
kwalifikacje. 

Celem działań Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 
jest tworzenie partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami, 
samorządami oraz przedstawicielami nauki – dlatego 
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www.razemdlaradomki.pl 
www.wdolinieradomki.pl 
www.innowacyjnaradomka.pl 
www.eLearning-szkolenia.eu 
www.paprykaprzytycka.eu 
www.mazowieckasieclgd.eu

w projekcie „Mazowieckie partnerstwo na rzecz 
współpracy, adaptacyjności i innowacji” realizowanym 
wspólnie ze Związkiem Pracodawców Warszawy 
i Mazowsza zbudowano sieci współpracy i partnerstwa 
na linii Przedsiębiorcy-Nauka-Samorząd. LGD prowadzi 
lokalny ośrodek na rzecz innowacyjności i adaptacyjności, 
realizując programy szkoleniowe, organizując konferencje 
oraz promujemy postawy i rozwiązania innowacyjne wśród 
przedsiębiorców, rolników, osób aktywnych. 

Kolejnym działaniem Razem dla Radomki jest podnoszenie 
kompetencji i wzrost potencjału kadr i wolontariuszy, 
poprzez wsparcie szkoleniowo – doradcze organizacji 
pozarządowych z terenu powiatów przysuskiego, 
radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego. Do nich 
skierowany został projekt „E-learning – skutecznym 
narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”, oferujące 
bezpłatnie szkolenia na platformie e-learningowej. 
Działania związane z budowaniem silnego sektora 
organizacji pozarządowych kontynuowane były w kolejnych 
projektach, które otrzymały wsparcie finansowe ze środków 
zewnętrznych: Akademii Skutecznych Menadżerów 
Społęcznych, Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na 
rzecz społeczności lokalnych, Skuteczne NGO-sy -rozwój 
wiejskich organizacji pozarządowych. LGD prowadzi 
stałe wsparcie dla organizacji w utworzonym Inkubatorze 
NGO. Stawiamy na innowacyjność i nowe media. Dzięki 
wykorzystaniu wszystkich narzędzi komunikacji jesteśmy 
wstanie skutecznie docierać z naszymi informacjami do 
różnych grup odbiorców. Prowadzimy 6 stron internetowych, 
które miesięcznie odwiedza ponad 70 tysięcy internautów. 
W ramach projektu „Południowe Mazowsze - Marką 
Turystyczną” utworzyliśmy nowe rozwiązania promujące 
turystykę, mobilne aplikacje na smartfony - umożliwiające 
wirtualne zwiedzanie, poznawanie najciekawszych atrakcji 
turystycznych oraz podróżowanie trasami turystycznymi, 
pieszymi, rowerowymi. 

LGD współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami kultury, uczelniami wyższymi z Niemiec, 
Słowacji i Ukrainy, jak również z Lokalnymi Grupami 
Działania z innych województw. Zajmuje się animowaniem 
i wpieraniem wydarzeń związanych z dziedzictwem 
kulturowym i historycznym (Ścięcie Śmierci, Rycerze 
Bogurodzicy) obszarów wiejskich LGD, organizacją 
imprez kulturalnych (Dni Kolbergowskie w Przysusze, 
Jarmark Ludowy), promocją atrakcji turystycznych obszaru 
(m.in. Rzeka Radomka, Domaniowskie Morze). Od 2009 
roku uczestniczy jako wystawcy w Targach Turystyki 
Wiejskiej Agrotravel w Kielcach, a ponadto w Dożynkach 
Prezydenckich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
oraz wielu innych inicjatywach zakładających promocję 
obszarów wiejskich na terenie całego kraju. Stowarzyszenie 
dąży do budowania silnej marki produktów lokalnych, nie 
tylko w skali województwa mazowieckiego, ale również 
w perspektywie ogólnokrajowej. Dzięki staraniom LGD 
Razem dla Radomki” – „Papryka Przytycka” oraz tradycyjne 
wędliny z Gospodarstwa Rolnego Państwa Pysiak uzyskały 
pozytywną opinię i zostały wpisane na Listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

Niezmiernie istotną kwestią jest promocja „małych ojczyzn” 
– gmin tworzących LGD dlatego w tym celu opracowano 
liczne publikacje, foldery, mapy jak również nowoczesne trzy 
portale internetowe, na których każdy z internautów może 
obejrzeć ciekawe filmy, galerie, prezentacje, skorzystać 
z konsultacji on-line, czy też odbyć wirtualną wycieczkę po 
najpiękniejszych zakątkach naszego terenu.  

Obecnie Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” skutecznie 
realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, na których wdrażanie otrzymała blisko 10 
milionów złotych. Środki te pomogą na szeroką aktywizację 
społeczeństwa lokalnego, realizację wielu projektów, w tym 
przeprowadzenie konkursów na rozwój i rozpoczynanie 
działalności gospodarczych, rozwój infrastruktury 
publicznej - turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej a także 
wsparciem na projekty grantowe. 

Więcej informacji o naszych działaniach, znajdą Państwo 
na naszych stronach internetowych, do których odwiedzin 
gorąco zapraszamy.
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www.razemdlaradomki.pl 
www.wdolinieradomki.pl 
www.innowacyjnaradomka.pl 
www.eLearning-szkolenia.eu 
www.paprykaprzytycka.eu 
www.mazowieckasieclgd.eu

Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych projekt 
Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” wybrany 
do realizacji w ramach konkursu ofert Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich na rok 2017. Głównymi jego założeniami 
była aktywizacja społeczeństwa, mieszkańców obszarów 
wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskie-
go i przysuskiego. W szczególności dotyczył działań mają-
cych na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, 
wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających 
im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających spo-
łeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana 
zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia 
inicjatyw lokalnych. 

W projekcie wykreowaliśmy silnych przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych, kierując dla nich cykl bezpłatnych 
szkoleń, oferując im bezpłatne doradztwo mobilne. Dodat-
kowo chcieliśmy zainspirować lokalnych przedstawicieli 
samorządów gminnych - radnych, sołtysów, pracowników 
urzędów gmin do podjęcia współpracy z III sektorem do re-
alizacji wspólnych pomysłów, które mogą przynieść trwałe 
zmiany i korzyści wpływające na rozwój lokalnej społeczno-
ści. Przeprowadziliśmy kompleksowe szkolenia stacjonarne, 
e-learningowe, Akademie NGO, programy aktywizacji i in-
tegracji beneficjentów i mieszkańców, debaty w ramach ka-
wiarenek obywatelskich, które wykażały potrzebę rozmów, 
poszukiwań rozwiązań wpływających na aktywizację miesz-
kańców, wymianę doświadczeń, kształtowanie współpracy. 
Uczestnicy zajęć w liczbie ponad 150 osób zdobyli nowe 
kompetencje, które ułatwią im animacje społeczności lokal-
nych. Stałym elementem projektu było prowadzenie punktu 
doradczego dla org. pozarządowych, grup nieformalnych, 
aktywnych obywateli. Projekt przewidywał także wybór 
i realizację start-up’ów - działań konkursowych, w ramach 
których wybraliśmy i sfinansowaliśmy małe granty (w kwo-
tach do 1500,00 zł) dla najaktywniejszych organizacji po-
zarządowych. Podsumowaniem projektu była organizacja 
wyjazdu szkoleniowego dla najaktywniejszych uczestników 
projektu, którzy odwiedzili aktywne organizacje funkcjonu-
jące na ternie województwa lubelskiego. 

Projekt Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem 
dla Radomki” pt. „Akademia Skutecznych Menadżerów Spo-
łecznych” został dofinansowany w ramach Programu Fun-
duszy Inicjatyw Obywatelskich 

Szczegółowe informacje o projekcie: 
http://razemdlaradomki.pl/akademia_skutecznych_me-
nadzerow-pl

Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych - Informacje o projekcie. 




