
MAPA AKTYWNOŚĆI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 2014 r. 
 

Lp. Pełna nazwa organizacji Dane adresowe Dane kontaktowe 
Imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład zarządu 
Informacje nt. działalności 

1. Amatorskie Towarzystwo 
Piłkarskie 

ul. Sienkiewicza 34 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

602-746-978 
508-127-216 
 

fotomari.skarzysko
@gmail.com 
 

zbyszek.biber@op.pl 
 

atp-skarzysko.pl 

Andrzej Łosiak – Prezes 
Zbigniew Biber – Wiceprezes 
Jacek Mosiołek – Skarbnik 
Piotr Gadecki – Czł. Zarządu 
Tomasz Świdunowicz – Czł. 
Zarządu 

Stowarzyszenie prowadzi działalność od roku 1996, 
kiedy to zostało powołane w celu propagowania 
sportu – piłki nożnej wśród mieszkańców miasta 
Skarżyska-Kamiennej. Corocznie organizuje dla 
ponad 300 osób rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej – od V do XII na boisku o sztucznej 
nawierzchni, a w okresie XII - IV współorganizuje  
Ligę Amatorską na hali sportowej. 

2. Fundacja „DAJ SZANSĘ” ul. Konarskiego 20 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 395-30-14 
faks 41 252-40-01 
 

br@skarzysko.powia
t.pl 
 

www.daj-szanse.eu 

Władysława Kuźnia – Prezes 
Halina Karpińska –Wiceprezes 
Hanka Susz – Skarbnik 
Członkowie Zarządu: 
Krystyna Świdunowicz 
Tadeusz Andrzejewski 
Elżbieta Skorupska 
Zofia Chrzęszczyk 
Joanna Wężyk 
Jolanta Jagiełło 

Fundacja prowadzi działalność w zakresie udzielania 
wszechstronnej pomocy młodzieży z terenu miasta 
Skarżyska-Kamiennej i powiatu skarżyskiego, 
szczególnie uzdolnionej i osiągającej dobre wyniki  
w dziedzinach naukowej, artystycznej, literackiej  
i sportowej. Wspiera i promuje działalność 
artystyczną, kulturalną, sportową i naukową 
szkolnych kół i zespołów, a także zespołów 
amatorskich i twórców ludowych. Ponadto wspiera  
i promuje wszelkie inicjatywy lokalne o charakterze 
regionalnym w zakresie działalności edukacyjnej, 
artystycznej, kulturalnej, jak również wydawniczej  
o tematyce historia i tradycja regionu 
świętokrzyskiego. Fundacja bierze udział  
w Programie „Równe Szanse” Fundacji im. Stefana 
Batorego. Jako jedna z pięciu organizacji w Polsce 
została zakwalifikowana do Programu Stypendiów 
Pomostowych dla maturzystów na I rok studiów, 
przyznawanych przez Fundację Edukacyjną 
Przedsiębiorczości w Łodzi. 



3. Fundacja „ECO TEXTIL OD 
WAS DLA WAS” 

ul. Żurawia 1 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

600-854-648 
600-811-976 
 

fundacja@ecotextil.pl 
 

www.ecotextil.pl 

Monika Lipnicka – Prezes 
Barbara Ludew – Czł. Zarządu 

Fundacja prowadzi działalność w zakresie 
wszechstronnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym, realizuje program Rower dla 
Niepełnosprawnego. Fundacja otrzymała nagrodę 
„Pozytywista Roku” w kategorii Ekologia i Rozwój 
Zrównoważony. 

4. Klub Sportowo-Rekreacyjny 
Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej „SYGNAŁ” 

al. Niepodległości 90 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Adres do korespondencji: 
al. Piłsudskiego 44/43 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

695-402-847 
663-780-325 
 

henryka_dziedzic@
wp.pl 

Mirosław Rzeźnik – Prezes 
Kazimierz Berus – Wiceprezes 
Ryszard Malinowski – 
Wiceprezes 
Henryka Dziedzic – Sekretarz 
Andrzej Tarabasz – Skarbnik 

Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF „Sygnał” organizuje 
imprezy rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców 
miasta, obozy z nauką jazdy na nartach dla dzieci  
i młodzieży. Latem prowadzi kursy motorowodne  
na sternika i starszego sternika oraz rejsy żeglarskie. 
Umożliwia żeglowanie dzieciom i młodzieży na 
Rejowie i Wielkich Jeziorach Mazurskich. 

5. Międzyszkolny Klub Sportowy 
„GALA SKARŻYSKO” 

ul. Sezamkowa 23  
26-110 Skarżysko-Kamienna 

602-822-529 
41 252-56-32 
 

galaskarzysko@inter
ia.pl 

Joanna Michalska – Prezes 
Andrzej Warwas – Sekretarz 
Członkowie Zarządu: 
Dariusz Bilski 
Anna Ciok 
Piotr Sławiński 
Agnieszka Franczyk 
Paweł Kubicki 

Celem działalności MKS „Gala Skarżysko” jest 
propagowanie piłki siatkowej wśród dziewcząt szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Klub zajmuje 
się angażowaniem dzieci i młodzieży do aktywności 
ruchowej dostosowanej do wieku i stopnia 
sprawności poprzez prowadzenie zajęć siatkarskich, 
których celem jest wszechstronny rozwój ich 
sprawności fizycznej, kształtowanie pozytywnych 
cech charakteru i osobowości. Dziewczęta szkolone 
są w grupach: juniorki, młodziczki , kadetki  
i  najmłodsza grupa „naborowa”. Zawodniczki klubu 
często wyjeżdżają na ogólnopolskie turnieje  
i sparingi do sąsiednich klubów, dzięki którym 
zawierają nowe znajomości i doskonalą swoje 
umiejętności siatkarskie w trakcie rozgrywania dużej 
ilości meczy. MKS „Gala Skarżysko” uczestniczy  
w rozgrywkach Świętokrzyskiej Ligi Piłki Siatkowej. 



6. Międzyzakładowy Klub 
Sportowy „GRANAT” 

ul. Słoneczna,  
skr. poczt. 22 UPT 5 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

600-454-652 
41 252-40-66 
faks 41 253-10-00 
        41 252-40-66 
 

granatskarzysko@on
et.pl 
 

laki@zksgranat.info 
 

www.zksgranat.info 

Marek Wojteczek – Prezes 
Jolanta Czyżewska – 
Wiceprezes 
Barbara Ludew – Sekretarz 
Tomasz Wojteczek – Czł. 
Grzegorz Żuk – Czł. 
Sebastian Skowron – Czł. 
Łukasz Zięba – Czł. 
Radosław Madej – Czł. 

MKS „Granat” prowadzi działalność sportową od 
roku 1928. W klubie zakładowym przy Państwowej 
Fabryce Amunicji uprawiano piłkę nożną, boks, 
zapasy, lekkoatletykę, kolarstwo, tenis stołowy, 
hokej. Reprezentanci klubu zdobywali medale  
w Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce, kolarstwie, 
boksie i zapasach. Od roku 1993 „Granat” jest 
klubem jednosekcyjnym, szkolącym zawodników  
w dyscyplinie piłka nożna. W reprezentacji 
Województwa Świętokrzyskiego w różnych 
kategoriach wiekowych występuje kilkunastu 
zawodników Granatu. 

7. Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne Polska 
Świętokrzyskie 

ul. Równoległa 23 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 252-86-60 
603-391-086 
faks 41 252-86-60 
 

swietokrzyskie@oli
mpiadyspecjalne.pl 
 

www.swietokrzyskie.
olimpiadyspecjalne.pl 

Grzegorz Małkus – Prezes 
Renata Foremniak – 
Wiceprezes ds. Organizacyjnych 
Agnieszka Czerwonka – 
Wiceprezes ds. Sportowych 
Agnieszka Jewiarz – Wiceprezes 
ds. Finansowych 
Dariusz Stachura – Dyrektor 
Regionalny 
Lidia Frątczak– Główny 
Księgowy 
Członkowie Komitetu 
Regionalnego: 
Krzysztof Linek 
Jacek Matera 
Krzysztof Ocias 
Remigiusz Woźniak 
Monika Kudzia 

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie 
osobom z upośledzeniem umysłowym w wieku od  
8 lat, całorocznego cyklu treningów i zawodów 
sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich. 
Zapewnia im to ciągły rozwój sprawności fizycznej, 
daje możliwość demonstrowania odwagi, 
doświadczenia radości i dzielenia się nagrodami, 
umiejętnościami i przyjaźnią z rodzinami, innymi 
zawodnikami Olimpiad Specjalnych i społecznością 
lokalną. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska Świętokrzyskie z siedzibą w Skarżysku-
Kamiennej zrzesza 30 sekcji z terenu całego 
województwa. Praca w stowarzyszeniu opiera się  
na zasadzie wolontariatu, a przy organizacji igrzysk, 
zajęć czy obozów sportowych angażuje się wiele 
osób o różnorakich kwalifikacjach, m.in.: pedagodzy, 
rehabilitanci, trenerzy sportowi, lekarze i personel 
medyczny, studenci i uczniowie szkół średnich. 
Członkowie stowarzyszenia za swoją działalność  
w 2004r. uhonorowani zostali nagrodą Wojewody 
Świętokrzyskiego „Czyste Serce”. 



8. Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy 

ul. Sikorskiego 20/222, 223 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 253-15-19 
513-343-508 
faks 41 253-15-19 
 

zr.skarzysko@pck.or
g.pl 

Marian Milewczyk – Prezes OR 
Adam Pańczyk – Wiceprezes 
Beata Czyżewska – Sekretarz 
Paweł Bodzenta – Czł. Zarządu 
Bożena Bętkowska – Czł. 
Zarządu 
Elzbieta Majsak – 
Przewodnicząca Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej  
Barbara Lipnicka – Instruktor 
PCK 

PCK funkcjonuje od 1919r. realizując zadania  
w zakresie: 
- działalności wśród dzieci i młodzieży, w tym 
propagowanie zdrowego stylu życia, zachowanie 
właściwych postaw zdrowotnych  
i prozdrowotnych, szkolenie uczniów z udzielania 
pierwszej pomocy, profilaktyka uzależnień; 
- działalności na rzecz rozwoju honorowego 
krwiodawstwa; 
- pomocy społeczno-socjalnej potrzebującym; 
- pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof  
w kraju i za granicą; 
- pozyskiwania środków finansowych na realizację 
przyjętych zadań statutowych; 
- współpracy z administracją samorządową, 
organizacjami pozarządowymi, placówkami 
oświatowymi, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa. 

9. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 
Zarząd Powiatowy  
w Skarżysku-Kamiennej 

pl. Floriański 3/311 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 252 52 07 w. 41 Antoni Sałamaszyński – prezes 
Grażyna Czapnik – wiceprezes 
Witold Brożek – skarbnik 
Katarzyna Byrska – sekretarz 
Ryszard Lech – Czł. Zarządu 

PKPS zajmuje się niesieniem pomocy dla najbardziej 
potrzebujących, rodzin i osób w trudnej sytuacji 
życiowej oraz gromadzi środki na ich zaspokojenie. 
Prowadzi stałą opiekę nad osobami starszymi  
i samotnymi, działalność aktywizującą bezrobotnych, 
integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Zajmuje się 
wyrównywaniem szans edukacyjnych, pomocą 
żywnościową i rzeczową dla osób bezdomnych, 
biednych, po klęskach i tragediach życiowych. 
Realizuje projekty z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Działalność organizacji została wyróżniona 
poprzez przyznane nagrody m.in. Powiatowe Dęby. 



10. Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów  
Zarząd Rejonowy  
w Skarżysku-Kamiennej 

ul. Sikorskiego 20/224 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 253-18-49 Henryka Jędrychowska –
Przewodnicząca 
Dorota Grudniewska – Z-ca 
Przewodniczącej 
Wiesława Jurzyńska-Grzela – 
Sekretarz 
Wiesława Gwarek – Skarbnik 
Danuta Broniewska – Czł. 

Związek organizuje życie kulturalne dla emerytów, 
rencistów i inwalidów, odwiedza osoby chore  
i niepełnosprawne. Wspomaga finansowo swoich 
członków w trudnych sytuacjach losowych, 
organizuje spotkania okolicznościowe i wycieczki 
turystyczno-krajoznawcze. Prowadzi działalność na 
rzecz upowszechniania tradycji i kultury narodowej 
poprzez odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej, 
zwiedzanie zabytków kultury i obiektów sakralnych. 

11. Polski Związek Głuchych 
Terenowy Ośrodek 
Rehabilitacji i Wsparcia 
Społecznego dla Osób 
Niesłyszących 

ul. Sikorskiego 4 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 252-78-82 
faks 41 252-78-82 
 

elwo4@vp.pl 

Wojciech Nowak – Prezes 
Elżbieta Łata – I Wiceprezes 
Izabela Pyrtak – II Wiceprezes 
Irena Nowak – Sekretarz 
Barbara Wojcieszek – Czł. 

Polski Związek Głuchych prowadzi społeczną  
i zawodową rehabilitację wśród inwalidów słuchu 
poprzez pomoc społeczną, sport, rekreację, turystykę 
i zajęcia świetlicowe. Organizacja jest łącznikiem 
między osobą słyszącą a osobą niesłyszącą poprzez 
pisanie pism, podań, tłumaczenie w języku migowym 
spraw urzędowych, programów telewizyjnych itp. 
Zatrudnia rehabilitanta - tłumacza języka migowego 
oraz 2 wolontariuszy tłumaczy języka migowego. 

12. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Świętokrzyski 
Koło Terenowe PZN  
w Skarżysku-Kamiennej 

ul. Zielna 12 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

690-895-886 
509-839-052 
41 253-13-96 

Wiesława Rękawek – Prezes 
Koła 
Tomasz Skuza –Zastępca 
Prezesa 
Albin Moćko – Sekretarz 
Barbara Warwas – Skarbnik 
Elżbieta Koperek – Czł. Zarządu 

Związek prowadzi działalność na rzecz ludzi 
niewidomych i słabowidzących poprzez rehabilitację, 
edukację, działalność informacyjną oraz opiekę 
prawną. Koło Terenowe PZN organizuje dla członków 
spotkania rehabilitacyjno-szkoleniowe, integracyjne  
i okolicznościowe, wycieczki rehabilitacyjno-
wypoczynkowe, ogniska. Pomaga w wypełnianiu 
dokumentów, w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego 
pomocnego w pracach dnia codziennego. 



13. Skarżyskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich 

ul. Rzemieślnicza 5/5 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

605-615-571 
663-015 -599 
 

kontakt@ssio.pl 
 

www.ssio.pl 

Konrad Wikarjusz – Prezes 
Mariusz Busiek – Wiceprezes 
Anna Busiek-Moretti – Czł. 

Celem stowarzyszenia jest promowanie miasta 
Skarżyska-Kamiennej i powiatu skarżyskiego, 
szczególnie historii i kultury miasta oraz zachowanie 
zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych. 
Ponadto aktywizowanie i rozwój społeczności 
lokalnej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
jak również wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. Stowarzyszenie organizuje m.in. 
konkursy, festyny, wystawy i imprezy sportowe. 
Stowarzyszenie realizowało „Sport Challenge 2014”, 
który był projektem skupiającym się na 
upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród 
młodzieży poprzez organizację współzawodnictwa 
sportowego. W roku 2013 przeprowadziło projekt 
pn. „Skarżyska Akademia Fotografii” oraz program 
„Skarżyska Akademia Obywatelska – mieszkańcy 
świadomi przeszłości, wspólnie budujący przyszłość”. 

14. Skarżyskie Towarzystwo 
Sportowe 

ul. Sienkiewicza 34 
(MCSiR) 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

793-084-001 
41 253-94-50 – 
MCSiR 
faks 41 253-94-50 
 

51szczesniak@gazet
a.pl 
 

www.sts-
skarzysko.pl 

Marian Szcześniak – Prezes 
Andrzej Bętkowski – 
Wiceprezes 
Franciszek Pietrusiewicz – 
Wiceprezes 
Robert Buczek – Skarbnik 

STS funkcjonuje od kilkunastu lat, a poszczególne 
sekcje sportowe mają dłuższą kilkudziesięcioletnią 
historię i wywodzą się z poprzednich klubów 
sportowych tj. ZKS Granat i ZKS Skórzani. 
Towarzystwo zajmuje się krzewieniem sportu wśród 
dzieci i młodzieży, organizacją masowych imprez 
sportowych, prowadzeniem szkolenia sportowego 
dla ok. 200 zawodników i zawodniczek w sekcjach: 
lekkoatletycznej, piłki siatkowej, pływania, tenisa 
stołowego, zapasów i brydża sportowego. Plasuje się 
na 10-12 miejscu w województwie świętokrzyskim  
w rankingu sportu młodzieżowego. Sukcesy w kraju 
odnoszą lekkoatleci i siatkarze. Ze stowarzyszenia 
wywodzi się trzech olimpijczyków. 



15. Skarżyski Klub „AMAZONEK” 
przy Poradni Chirurgii 
Onkologicznej ZOZ 

ul. Szpitalna 1 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Adres do korespondencji: 
ul. Sikorskiego 20 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
poniedziałek 15:00 – 18:00 
czwartek 12:00 – 14:00 

506-766-112 – 
prezes 
661-166-344 – 
wiceprezes 
698-865-866 – 
wiceprezes 
 

www.amazonki-
skarzysko.pl 

Elżbieta Waglowska – Prezes 
Jolanta Sokołowska – 
Wiceprezes ds. organizacyjnych 
Jadwiga Ozan – Wiceprezes ds. 
finansowych 
Lidia Bilska – Skarbnik 
Jolanta Pożycka – Czł. Zarządu 

Klub „Amazonek” prowadzi działalność w zakresie 
udzielania wsparcia praktycznego i emocjonalnego 
kobietom z chorobą nowotworową piersi poprzez 
pomoc w znalezieniu motywacji w powrocie do 
zdrowia i normalnego trybu życia. Działa na rzecz 
podtrzymywania sprawności fizycznej i psychicznej 
kobiet po mastektomii poprzez prowadzenie 
rehabilitacji ruchowej na basenie i sali 
gimnastycznej, zajęcia z psychologiem, treningi 
relaksacyjne i spotkania integracyjne. Organizuje 
imprezy kulturalne, wycieczki turystyczno-
krajoznawcze oraz pogadanki lekarzy różnych 
specjalności nt. zdrowotne. Klub zajmuje się 
propagowaniem materiałów informacyjnych dot. 
profilaktyki raka piersi. Corocznie współorganizuje 
Marsz Różowej Wstążeczki. 

16. Skarżyski Klub Sportów Walki 
„KYOKUSHIN-KARATE” 

ul. Sezamkowa 23 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania  
14:00 – 18:00 

601-206-812 – 
Prezes 
41 252-56-32 w. 11 
faks 41 252-56-32 w. 
28 
 

kyokushinskarzysko
@wp.pl 

Zbigniew Zaborski – Prezes 
Michał Kowalik – Wiceprezes 
Paweł Hryciuk – Wiceprezes 
Katarzyna Domańska-Zaborska 
– Sekretarz 
Marta Gruszczyńska – Skarbnik 

Skarżyski Klub Sportów Walki zajmuje się 
organizowaniem i propagowaniem karate-kyokushin 
oraz uzupełniających dyscyplin sportowych na 
terenie miasta. Prowadzi szkolenia dla dzieci  
i młodzieży oraz organizuje imprezy sportowe 
połączone z wypoczynkiem – Zimową i Letnią 
Akademię Karate. Czterech zawodników klubu 
uzyskując kwalifikacje do Mistrzostw Europy zostało 
powołanych do Kadry Polski. 

17. Stowarzyszenie Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych  
„CHCIEĆ ZNACZY MÓC” 

ul. Sikorskiego 10 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
wtorek 15:30 – 17:00 
środa 15:30 – 17:30 
czwartek 15:30 – 18:30 

41 252-80-28 
faks 41 252-48-75 
mops@kis-
skarzysko.pl 
 

aktywniesprawni.pl 

Grażyna Pająk – Prezes 
Małgorzata Zolbach – 
Wiceprezes 
Konrad Kuliński – Sekretarz 
Elżbieta Dukielska – Skarbnik 
Ryszard Mielnicki – Czł. Zarządu 

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w roku 2007, 
zajmuje się wspieraniem i doradztwem dla osób 
niepełnosprawnych m.in. w zakresie pomocy 
prawnej i psychologicznej oraz pomocą w uzyskaniu 
pracy w zakładach pracy chronionej. 



18. Stowarzyszenie „BEZPIECZNY 
POWIAT SKARŻYSKI” 

ul. Konarskiego 20 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 395-30-05 
 

sekretarz@skarzysk
o.powiat.pl 

Michał Jędrys – Prezes 
Małgorzata Łakomiec – 
Sekretarz 
Piotr Kania – Skarbnik 
Ryszard Radomski – Czł.  
Sylwester Hamera – Czł. 

Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest m.in.: 
- doskonalenie stanu wiedzy nt. zagrożeń i sposobu 
walki z nimi, 
- inspirowanie tworzenia zaplecza prawno-
organizacyjnego, sprzyjającego poprawie 
bezpieczeństwa, 
- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, 
sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz 
kształtowanie postaw ukierunkowanych na 
bezpieczeństwo poprzez prowadzenie działalności 
szkolnej i informacyjnej, 
- aktywna współpraca z kadrą pedagogiczną z terenu 
powiatu skarżyskiego, 
- działanie na rzecz ofiar przestępczości, szczególnie 
na rzecz ofiar przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 
Stowarzyszenie w roku 2014 realizowało program 
„NIE – dla uzależnień” skierowany do 60 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta, 
stwarzających problemy wychowawcze zagrożonych 
potencjalnym uzależnieniem od alkoholu i innych 
używek. 



19. Stowarzyszenie „BRACTWO 
MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA” 

ul. Wileńska 34 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Dom Miłosierdzia czynny  
w godz. 09:00 – 14:00 

41 253-88-00 
41 253-27-09 
781-280-306 
 

ostrobramska@ostr
obramska.pl 
 

garbalaw@interia.pl 
 

www.ostrobramska.
pl (zakładka Bractwo 
MBM) 

Zofia Biernacka – Prezes 
Marianna Fałczyńska – 
Wiceprezes 
Stefania Pisarska – Sekretarz 
Wanda Garbala – Skarbnik 
Ks. Jerzy Karbownik – Czł. 
Zarządu, Proboszcz Parafii 

Bractwo prowadzi działalność charytatywną w Domu 
Miłosierdzia, gdzie funkcjonują noclegownia dla 30 
mężczyzn i punkt żywieniowy wydający śr. 100 
posiłków dziennie. Stowarzyszenie udziela pomocy 
bezdomnym w formie wydawania posiłków  
i schronienia w noclegowni w okresie od listopada  
do kwietnia, pomaga biednym i ubogim poprzez 
wydawanie bezpłatnych posiłków i odzieży na 
przełomie całego roku, udziela schronienia i porady 
ofiarom przemocy w rodzinie i w sytuacji kryzysowej. 
Prowadzi mieszkania chronione, świetlicę 
środowiskową dla dzieci i młodzieży „Ostra Brama”, 
Hospicjum Domowe dla osób chorych na 
nowotwory, zapewniając opiekę pielęgniarską, 
lekarską i inną. Ks. Jerzy Karbownik, Anna 
Chrzęszczyk i Teresa Metzger za swoją pracę  
w 2009r.  zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi. 
Wyróżnienie Marianny Fałczyńskiej w kategorii 
„Anioła Dobroci” za działalność charytatywną. 

20. Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „ZAWISZA” 
Federacja Skautingu 
Europejskiego  
Hufiec Świętokrzyski 

ul. Bitwy Warszawskiej 
1920r. Nr 14 
02-366 Warszawa 
 

Hufiec Świętokrzyski 
al. Niepodległości 77 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

22 822-32-29 
667-339-470 – 
Hufiec Świętokrzyski 
790-899-530 
faks 22 822-32-29 
 

biuro@skauci-
europy.pl 
 

pawel.dobrowa.@sk
auci-europy.pl 
 

www.skauci-
europy.pl 

Piotr Sitko – Przewodniczący 
Dominika Pruszczyńska – 
Sekretarz 
Mateusz Flis – Skarbnik 
Paweł Borowiecki – Naczelnik 
Harcerzy/Wiceprzewodniczacy 
Magdalena Gzik – Naczelniczka 
Harcerzy/Wiceprzewodnicząca 
Paweł Dąbrowa – Hufcowy 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
zajmuje się działalnością oświatowo-wychowawczą 
na rzecz ogółu społeczności polegającą na 
dostarczaniu dzieciom i młodzieży środków 
osobistego rozwoju, poprzez praktykowanie 
tradycyjnej metody skautowej. Organizuje 
zimowiska, obozy i wędrówki letnie oraz obozy 
szkoleniowe i kursy kształcenia dla kadry 
wychowawczej. Prowadzi zajęcia harcerskie oraz 
zaopatruje uczestników i członków stowarzyszenia  
w mundury, oznaczenia, wydawnictwa, materiały 
pedagogiczne i ekwipunek harcerski. W ciągu roku 
organizuje zajęcia harcerskie: zbiórki, biwaki  
i imprezy na łonie przyrody, zajęcia popularyzujące 
kulturę fizyczną i sport. 



21. Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „CICHA 
SŁAWA” 

ul. Legionów 104 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
(w budynku Przychodni 
Rejonowej Nr 2) 

600-345-647 
 

jagger910@interia.pl 

Piotr Gadecki – Prezes 
Przemysław Bieniek – 
Wiceprezes 
Dorota Zep – Sekretarz 
Iwona Rogalska – Skarbnik 
Artur Bernat – Czł. 
Małgorzata Wasik – Czł. 

Stowarzyszenie zostało utworzone w roku 2009, 
realizuje zadania w zakresie: 
- wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej 
sytuacji życiowej, 
- prowadzenie klubu abstynenta, poradni dla ofiar 
przemocy, 
- działalności charytatywnej, 
- wspierania inicjatyw społecznych, 
- działalności kulturalno-oświatowej i prozdrowotnej 
dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
Stowarzyszenie w roku 2014 realizowało zajęcia  
o charakterze socjoterapeutycznym, w tym 
artystycznym i sportowym oraz programy 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Prowadziło 
punkt konsultacyjno-informacyjny i Klub Abstynenta 
dla osób dorosłych uzależnionych od alkoholu i ich 
rodzin. Ponadto stowarzyszenie zorganizowało  
w roku 2014 kolonie letnie dla dzieci, podczas 
których realizowany był program socjoterapeutyczny  
i sportowy. 

22. Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Parafii 
Najświętszego Serca 
Jezusowego w Skarżysku-
Kamiennej 

al. Niepodległości 77 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 251-28-16 
607-279-907 
 

snjs@onet.eu 

Ewa Urban – Prezes 
Artur Dabrowa – Wiceprezes 
Grażyna Pająk – Sekretarz 
Benigna Golc – Skarbnik 
Jan Kularski – Czł. Zarządu 

Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz 
podtrzymania dziedzictwa kulturowego Parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-
Kamiennej. Prowadzi działalność w kierunku 
tworzenia i upowszechniania kultury chrześcijańskiej 
oraz popularyzowania twórczości muzycznej. 
Stowarzyszenie wspiera i finansuje rozwój parafii 
poprzez modernizacje i wyposażanie kościoła 
parafialnego, jak również promuje i finansuje 
działalność chóru parafialnego Sursum Corda. 
Organizuje działania wychowawcze i opiekuńcze dla 
dzieci i młodzieży. Przeciwdziała patologiom 
społecznym, przemocy w rodzinie oraz biedzie  
i bezrobociu. Prowadzi punkt konsultacyjno-
informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu  
i ich rodzin. 



23. Stowarzyszenie „PIŁKARSKA 
AKADEMIA SKARŻYSKA” 

ul. Sienkiewicza 34 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

506-039-724 
 

passkarzysko@o2.pl 

Piotr Stropiński – Prezes 
Andrzej Plucner – Wiceprezes 
Andrzej Jedlikowski – Sekretarz 

Piłkarska Akademia Skarżyska prowadzi działalność  
w zakresie organizowania pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów i angażowania ich do 
różnorodnych form aktywności ruchowej. Realizuje 
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

24. Stowarzyszenie Pomocy 
„ARKA NOEGO” 

ul. Moniuszki 18, 
skr. poczt. 21 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

692-495-625 
 

centrala@arka-
noego.org.pl 
 

www.arka-
noego.org.pl 

Paweł Włosek – Prezes 
Grzegorz Antosz – Sekretarz 
Beata Miksa – Skarbnik 

Stowarzyszenie działa w zakresie pomocy społecznej, 
ze szczególnym ukierunkowaniem na profilaktykę  
i przeciwdziałanie narkomanii. Prowadzi Centrum 
Przeciwdziałania Narkomanii – Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem od narkotyków. Realizuje warsztaty  
i programy profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Organizuje 
spotkania informacyjne z rodzicami uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w formie 
wywiadówek szkolnych nt. profilaktyki narkomanii. 
Od roku 2013 realizuje program wczesnej interwencji 
dla osób młodych używających narkotyków pn. 
„FreD goes net”. 



25. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie „NOWE ŻYCIE” 

ul. Mickiewicza 14/42 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

605-357-933 –
Gabinet 
Poradnictwa 
Indywidualnego  
i Rodzinnego 
 

nowezycie.skarzysko
@wp.pl 
 

www.nowezycie-
skarzysko.pl 

Mirosław Wielchorski – Prezes 
Małgorzata Wielchorska – Czł. 
Zarządu 
Anna Materek – Czł. Zarządu 

Stowarzyszenie prowadzi Gabinet Poradnictwa 
Indywidualnego i Rodzinnego w Skarżysku-
Kamiennej przy Placu Floriańskim 3, pokój 302.  
W Gabinecie prowadzone są bezpłatne kursy, 
konsultacje i porady dla osób dorosłych, małżeństw 
oraz dla dzieci i młodzieży. Pomocy udzielają 
pedagog-terapeuta, psycholog, socjolog-konsultant 
małżeński, doradca rodzinny-pedagog i konsultant 
ds. uzależnienia od narkotyków w zakresie m.in.: 
trudności wychowawczych z dziećmi, terapii 
zaburzeń poznawczych, budowania dobrych relacji  
z innymi ludźmi, radzenia sobie z agresją i złością, 
problemów okresu dojrzewania, uzależnień, 
zaburzeń zachowania i nadpobudliwości, problemów 
emocjonalnych, wsparcia dla osób w kryzysie i dla 
osób doznających przemocy w rodzinie. 
Stowarzyszenie realizuje poradnictwo internetowe 
dla młodzieży poprzez pomoc udzielaną przez 
pedagoga-doradcy rodzinnego oraz organizuje 
całodniowe „Imprezy Rodzinne”, w czasie których 
poprzez edukację i zabawę następuje edukowanie 
rodzin i pogłębiane są wzajemne więzi w rodzinie. 
Ponadto stowarzyszenie prowadzi zajęcia, szkolenia  
i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, 
młodzieży, rodziców i pedagogów nt. pomocy 
rodzicom, młodzieży w ich problemach oraz 
przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym  
i uzależnieniom. 

26. Stowarzyszenie „PraOsada 
RYDNO” 

ul. Słowackiego 25 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

502-124-958 
 

praosada@rydno.pl 
 

www.rydno.pl 

Paweł Rzuchowski – Prezes 
Artur Głowacz – Wiceprezes 
Paweł Gębski – Sekretarz 
Agata Stanisławska – Skarbnik 
Jan Włodarczyk – Czł. Zarządu 

Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie 
badań archeologicznych na obszarze Rezerwatu 
Archeologicznego „Rydno” oraz wspieranie rozwoju, 
funkcjonowania i ochrona rezerwatu. Ponadto 
popularyzowanie wiedzy nt. prahistorii ziem polskich 
oraz integracja osób i środowisk działających na 
rzecz ochrony dziedzictwa Rezerwatu 
Archeologicznego „Rydno”. Stowarzyszenie 
corocznie współorganizuje Piknik Archeologiczny.  



27. Stowarzyszenie Społeczne 
„WZAJEMNA POMOC” 

pl. Floriański 1/305 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 253-30-63 
510-163-803 
 

wzajemnapomoc@p
oczta.fm 
 

www.wzajemnapom
oc.pl 

Jarosław Sokołowski – Prezes 
Ewa Gula – Wiceprezes 
Piotr Gadecki – Wiceprezes 
Monika Pogodzińska – 
Wiceprezes 
Agnieszka Szlęzak-Furmańczuk 
– Skarbnik 
Alina Banaś – Sekretarz 
Ryszard Salata – Czł. 
Beata Gołąbek – Czł. 

Stowarzyszenie działa w zakresie pomocy ofiarom 
przestępstw, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
edukacji i profilaktyki uzależnień. Celem organizacji 
jest pomoc społeczna, promocja zatrudnienia  
i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy, wspieranie działalności na rzecz społeczności 
lokalnej. Corocznie organizuje wypoczynek letni dla 
dzieci i młodzieży. Członkowie stowarzyszenia 
posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie 
działalności profilaktyczno-wychowawczej, 
szkoleniowej oraz charytatywnej. W roku 2014 
stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie 
pogotowia psychologiczno-pedagogicznego  
i telefonu zaufania działających w godzinach 
wieczornych zwiększających dostępność 
profesjonalnej pomocy dla osób w sprawach 
wychowawczych, rodzinnych, uzależnień itp.  
Pomocy udzielał zespół specjalistów z zakresu 
pedagogiki, psychologii, terapii uzależnień, prawa. 

28. Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „KAMIENNA” 

ul. Zielna 12 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

514-326-632 
 

darek_40@interia.eu 

Dariusz Gajewski – Prezes 
Stanisław Cywiński – Z-ca 
Prezesa 
Andrzej Wojciechowski – 
Sekretarz 
Andrzej Działak – Skarbnik 
Robert Długosz – Czł. 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Kamienna” 
podejmuje działania zmierzające do zapobiegania 
alkoholizmowi, przemocy domowej oraz innym 
patologiom społecznym. Organizuje pomoc osobom 
uzależnionym i ich rodzinom, grupy terapeutyczne, 
obozy rehabilitacyjno-terapeutyczne, szkolenia, 
wycieczki, rajdy. Zajmuje się promocją zdrowia  
i trzeźwości. 



29. Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych w Skarżysku-
Kamiennej 

ul. Apteczna 7 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

603-790-654 
503-546-921 
 

m.seweryn@hospicj
a.pl 
 

www.hospicjum-
skarzysko.pl 

Antoni Urban – Prezes 
Dorota Kubicka – Wiceprezes 
Monika Seweryn – Sekretarz 
Agata Niziołek – Skarbnik 
Monika Dulęba – Czł. 
Ireneusz Seweryn – Czł. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w roku 2009. 
Zgodnie ze statutem cele stowarzyszenia to: 
niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej 
sytuacji życiowej i ich rodzinom, działalność 
charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działanie 
na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka i edukacja 
w zakresie ochrony zdrowia, promocja i organizacja 
wolontariatu. Towarzystwo prowadzi działalność na 
rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, 
a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz 
ich rodzin w czasie sprawowania nad nimi opieki. 
Propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje 
tą opiekę poprzez Zespół Domowej Opieki 
Paliatywnej „Nadzieja” oraz pozyskuje ludzi 
gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki 
osobom objętym jego działalnością. Prowadzi 
nieodpłatnie wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego i medycznego, który ułatwia 
rodzinom opiekę nad chorym w warunkach 
domowych. Główne akcje realizowane przez 
towarzystwo to: „Hospicjum to też Zycie” oraz „Pola 
Nadziei”. 



30. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Odział Miejski w Skarżysku-
Kamiennej 

ul. Sikorskiego 19 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
7:30 – 15:30 

41 252-91-34 
608-637-048 

Ewa Zbroja – Prezes 
Paweł Perkowski – Wiceprezes 
Rafał Przynarowski – 
Wiceprezes 
Bożena Skorupa – Sekretarz 
Monika Cygan – Skarbnik 

Oddział Miejski TPD działa przy MOPS, poszerzając  
i uzupełniając ofertę MOPS skierowaną do rodzin  
w trudnej sytuacji życiowej. Aktywność 
stowarzyszenia jest skierowana w pierwszej 
kolejności do dzieci i młodzieży, ale również do ich 
najbliższego środowiska, które w sposób 
bezpośredni kształtuje ich osobowość, światopogląd 
oraz wpływa na szeroko pojętą jakość życia. 
Działalność TPD obejmuje następujące stałe 
programy: Integracyjne Ognisko Wychowawcze, 
Program Starszy Brat/Starsza Siostra, Centrum 
Wolontariatu, organizacja wypoczynku letniego  
i zimowego. Integracyjne Ognisko Wychowawcze 
przez cały rok szkolny obejmuje opieką ok. 30-ro 
dzieci. Prowadzone zajęcia mają na celu 
umożliwienie wychowankom spędzania czasu 
pozaszkolnego w sposób bezpieczny, twórczy, 
rozwijający indywidualne zdolności, poszerzający 
wiedzę ogólną i zainteresowania. Integruje dzieci 
zróżnicowane wiekowo i pochodzące z różnych 
środowisk oraz wychowanków niepełnosprawnych. 
Formy pracy w placówce to m.in.: terapia zajęciowa, 
pomoc w nauce szkolnej, zajęcia dydaktyczne, 
komputerowe, sportowe, turystyka, organizacja 
imprez okolicznościowych i działalność opiekuńcza. 
Program Starszy Brat/Starsza Siostra obejmuje 
opieką ok. 20-ro dzieci m.in.: z różnego rodzaju 
niepełnosprawnością. Rodziny, z których pochodzą 
uczestnicy borykają się ze złą sytuacją materialno-
bytową, często są dotknięte problemem bezrobocia  
i alkoholizmu. Centrum Wolontariatu koordynuje 
pracę wolontariuszy w wielu placówkach, organizuje 
szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy oraz promuje 
ideę wolontariatu. Organizacja wypoczynku letniego 
i zimowego w formie kolonii letnich dla dzieci 
objętych programami pomocowymi TPD i dzieci  
z rodzin korzystających z pomocy MOPS oraz  
w formie półkolonii i zimowisk na terenie miasta. 



31. Uczniowski Klub Sportowy 
„RELAKS” przy III Liceum 
Ogólnokształcącym  
im. Stanisława Staszica  
w Skarżysku-Kamiennej 

ul. Ekonomii 7 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

606-665-752 
41 252-40-40 
faks 41 252-33-40 
 

uks_relaks@poczta.fm 
 

www.uksrelaks.cba.pl 

Piotr Lubecki – Prezes 
Andrzej Świdunowicz – 
Sekretarz 
Jarosław Soja – Czł. 
Angelika Kosut – Czł. 
Łukasz Łoboda – Czł. 

UKS „Relaks” jest klubem jednosekcyjnym, 
działającym w dyscyplinie kickboxing. Należy do 
Polskiego Związku Kickboxingu, biorąc aktywny 
udział w zawodach sportowych różnego szczebla 
organizowanych przez Związek. Prowadzi działalność 
mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród młodzieży szkolnej. Organizuje obozy 
narciarskie oraz zajęcia pozalekcyjne z siatkówki  
i koszykówki na hali sportowej MCSiR w Skarżysku-
Kamiennej. Zawodnicy klubu odnoszą wiele 
sukcesów sportowych na najwyższym poziomie 
krajowym i europejskim w kickboxingu. W roku 2014 
w Pucharze Świata w Szeged na Węgrzech Łukasz 
Łoboda wywalczył III miejsce w K-1 Rules. Na arenie 
krajowej w roku 2014 w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w formule kick light Łukasz Łoboda zajął  
III miejsce. W Mistrzostwach Polski Juniorów  
i Seniorów w formule low-kick Angelika Kosut  
i Łukasz Łoboda uzyskali  I miejsca, a Roksana Dargiel 
– III miejsce. W Mistrzostwach Polski Juniorów  
i Młodzieżowców w K-1 Rules Roksana Dargiel  
i Łukasz Łoboda zdobyli  I miejsca. W Akademickich 
Mistrzostwach Polski w formule kick light Angelika 
Kosut wywalczyła I miejsce. 

32. Zespół Charytatywny 
CARITAS Parafii Rzymsko-
Katolickiej Najświętszego 
Serca Jezusowego 

al. Niepodległości 77 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 251-28-16 
500-609-143 

Ks. Jan Kularski – 
Przewodniczący Zespołu, 
Proboszcz Parafii 
Konrad Sokół – Koordynator 
świetlicy 

Zespół Charytatywny Parafii NSJ jest jednostką 
działającą w oparciu o statut CARITAS Diecezji 
Radomskiej. Do zadań statutowych należy m.in.: 
stałe rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej 
na terenie parafii, organizowanie i świadczenie 
konkretnej pomocy dzieciom i młodzieży poprzez 
tworzenie i prowadzenie placówek charytatywno-
opiekuńczych, a w szczególności świetlic 
środowiskowych. CARITAS Parafii NSJ prowadzi 
świetlicę środowiskową z wyżywieniem dla dzieci i 
młodzieży oraz organizuje letni i zimowy wypoczynek 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Udziela pomocy 
żywnościowej dla rodzin potrzebujących z terenu 
Parafii NSJ (wspólnie z Bankiem Żywności). 



33. Zespół Charytatywny 
CARITAS Parafii Rzymsko-
Katolickiej Św. Józefa 

ul. Legionów 64 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

512-280-760 
41 253-28-12 
41 251-05-40 
faks 41 252-33-40 
 

panimaju@tlen.pl 

ks. Tadeusz Skrzypczak – 
Proboszcz Parafii 
Iwona Maj – Przewodnicząca 
Zespołu i Dyrektor Świetlicy 
Katarzyna Lesiak – Czł. Zespołu 
Lucyna Garczyk – Czł. Zespołu 

Od roku 2000 Zespół Charytatywny Caritas Parafii 
Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej prowadzi 
świetlicę opiekuńczo-wychowawczą z wyżywieniem 
dla dzieci z dzielnicy Skarżysko-Zachodnie. 
Organizuje zimowiska oraz kolonie letnie dla dzieci  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 

34. Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej 
Obwód Świętokrzyski 

ul. Sikorskiego 20/207 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

503-198-274 
696-709-301 
 

srw.skarzysko@zhr.pl 
 

www.skarzysko.zhr.pl 
 

www.obwodswietok
rzyski.zhr.pl 

Michał Nowakowski – 
Przewodniczący Zarządu 
Obwodu Świętokrzyskiego 
Ewa Staszewska – Skarbnik 
Magdalena Bernat  – Sekretarz 
Ewelina Lisowska – Czł. 
Grzegorz Urban – Czł. 

ZHR prowadzi indywidualną i zbiorową pracę 
wychowawczą wśród dzieci i młodzieży metodą 
harcerską. Organizuje działania społeczne 
obejmujące podtrzymywanie tradycji narodowej, 
służbę na rzecz ludzi, w tym działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Realizuje działania w zakresie 
nauki i edukacji oraz krajoznawstwa i organizacji 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W strukturach 
Obwodu Świętokrzyskiego aktualnie funkcjonują 
jednostki organizacyjne skupione na terenie powiatu 
skarżyskiego: Skarżyski Związek Drużyn Harcerek  
i Zuchów „Jodła” oraz Skarżyski Hufiec Harcerzy 
"Gniazdo". 

 


