
MAPA AKTYWNOŚĆI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 

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

wchodzących w skład zarządu 
Informacje nt. działalności 

1. Amatorskie Towarzystwo 
Piłkarskie – stowarzyszenie 

ul. Sienkiewicza 34 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

502-461-380 – 
skarbnik 

 

artur.pejas@gmail.co
m 
 

www.atpskarzysko.fut
bolowo.pl 

Zygmunt Tarabasz – Prezes 
Marek Gąska – Wiceprezes 
Artur Pejas – Skarbnik 
Jacek Mosiołek – Czł. 
Dariusz Zalega – Czł. 
Michał Szurek – Czł. 

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 w różnym wieku rozgrywki 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. 

2. Bractwo „BĄDŹ DOBRY JAK 
CHLEB” im. Św. Brata Alberta 
– stowarzyszenie 

ul. Spółdzielcza 52 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 251 22 92 
41 252 22 92 
602-124-617 

Bogumił Pacek – Prezes 
Ks. Proboszcz Artur Fura – 
Wiceprezes 
Urszula Suwara – Sekretarz 
Wanda Garbala – Skarbnik 

Stowarzyszenie działające przy Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Brata Alberta  
w Skarżysku-Kamiennej prowadzi świetlicę 
środowiskową „U Alberta”, organizuje wypoczynek 
letni w formie kolonii dla podopiecznych świetlicy 
oraz Piknik Rodzinny. 

3. Bractwo Matki Bożej 
Miłosierdzia – stowarzyszenie 

ul. Wileńska 34 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Dom Miłosierdzia czynny  
w godz. 08:00 – 14:00 

41 253-88-00 
781-280-306 
 

ostrobramska@ostrob
ramska.pl 
 

garbalaw@interia.pl 
 

www.ostrobramska.pl 
(zakładka Bractwo 
MBM) 

Ewa Latos – Prezes 
Marianna Fałczyńska – 
Wiceprezes 
Robert Kowalczyk – Wiceprezes 
Stefania Pisarska – Sekretarz 
Wanda Garbala – Skarbnik 
Ks. Proboszcz Jerzy Karbownik – 
Czł. Zarządu 

Bractwo prowadzi działalność charytatywną w Domu 
Miłosierdzia, gdzie funkcjonują noclegownia dla 30 
mężczyzn i punkt żywieniowy wydający średnio 80 
posiłków dziennie. Stowarzyszenie udziela pomocy 
bezdomnym w formie wydawania posiłków  
i schronienia w noclegowni przez cały rok, pomaga 
biednym i ubogim poprzez wydawanie bezpłatnych 
posiłków i odzieży, 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. 

http://www.atpskarzysko.futbolowo.pl/
http://www.atpskarzysko.futbolowo.pl/
http://www.ostrobramska/


4. Fundacja „SKARŻYSKI BANK 
ŻYWNOŚCI” 

ul. Porzeczkowa 5 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Biuro/magazyn: 
ul. Asfaltowa 1a/364 p.2  
26-110 Skarżysko-Kamienna 

662-004-217 
 

fundacja.skarzyskiban
kzywnosci@gmail.pl 
 

www.skarzyskibankzy
wnosci.pl 

Wanda Grzelka – Prezes 
Przemysław Woźniak – Czł. 
Monika Gadecka – Czł. 

Fundacja prowadzi działalność na rzecz poprawy 
sytuacji życiowej osób najuboższych, w tym dzieci 
poprzez pozyskiwanie i dystrybucję żywności  
w ramach Programu Operacyjnego Pomocy 
Żywnościowej. W roku 2019 zorganizowało imprezę 
pn. „Radosny Dzień Dziecka” dla dzieci z rodzin 
wykluczonych, połączoną z wykładami nt. profilaktyki 
zdrowego trybu życia dla rodziców i opiekunów 
dzieci. 

5. Klub Sportowy „ESKA 
SKARŻYSKO ” – 
stowarzyszenie 

Majków ul. L. Staffa 75 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

600-345-647 
 

jagger91@interia.pl 

Piotr Gadecki – Prezes 
Monika Gadecka – Wiceprezes 
Lidia Czyżewska – Sekretarz 
Anna Biskup – Skarbnik 

Klub Sportowy „ESKA” realizuje zadania propagujące 
zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży oraz 
aktywne życie seniorów. Realizuje pozalekcyjne 
zajęcia sportowe w formie treningów piłki nożnej  
dla chłopców i dziewczynek. 

6. Międzyszkolny Klub Sportowy 
„GALA SKARŻYSKO”  
– stowarzyszenie 

ul. Sezamkowa 23 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

602-822-529 
502-020-230 – 
prezes 
605-091-040 – 
sekretarz 
 

galaskarzysko@inter
ia.pl 
 

profil na FB 

Jacek Mosiołek – Prezes 
Agnieszka Kamińska – Sekretarz 
Członkowie Zarządu: 
Cezary Lisowski 
Iwona Jaworska-Barszcz 
Katarzyna Głodzińska 

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 przez cały rok w grupach: 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. 



7. Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Skarżysku-Kamiennej 

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

Godz. urzędowania: 
8:00 – 14:00 

41 253-15-19 
513-343-508 
 

or.skarzysko@pck.pl 
 

www.pck.pl 

Paweł Bodzenta – Prezes OR 
Adam Pańczyk – Wiceprezes 
Beata Czyżewska – Sekretarz 
Bożena Bętkowska – Czł. 
Paweł Werens – Czł. 
Barbara Lipnicka – Instruktor 
PCK 

PCK realizuje 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 w Kielcach. 

8. Piłkarska Akademia 
Skarżyska – stowarzyszenie 

ul. Sienkiewicza 34 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

506-039-724 – 
prezes 
506-039-706 – 
sekretarz 
 

passkarzysko@o2.pl 
 

www.pas-skarzysko.pl 

Andrzej Plucner – Prezes 
Natalia Sasal – Sekretarz 
Robert Bodo – Czł. 

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, treningi gry 
w piłkę nożną dla różnych roczników dzieci 
i młodzieży, organizuje turnieje piłkarskie  
i wyjazdowe obozy sportowo-rekreacyjne. 

9. Polskie Towarzystwo 
Historyczne 
Oddział w Skarżysku-
Kamiennej 

pl. Floriański 1 
(Powiatowe Centrum 
Rozwoju Edukacji)  
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
poniedziałek – piątek  
8:00 – 15:00 

884-390-302 
 

kardys.p@wp.pl 
 

pth-skarzysko-
kamienna@wp.pl 

Piotr Kardyś – Prezes Oddziału 
Krzysztof Zemeła – Wiceprezes  
Marcin Medyński – Sekretarz 
Jan Janiec – Skarbnik 
Tadeusz Wojewoda – Czł. 
Beata Czajkowska – Czł. 

Oddział stowarzyszenia prowadzi działalność 
redakcyjną, wydawniczą, popularyzuje wiedzę  
o mieście i regionie w formie odczytów i imprez 
terenowych. Zajmuje się m.in.: wydaniem rocznika 
„Z dziejów regionu i miasta”, organizacją sesji 
popularnonaukowych, wykładów okolicznościowych, 
prowadzi Międzyszkolne Koło Historyczne, 
przygotowuje serię wydawniczą „Miniatury 
Historyczne”, sympozjum Historycznych Kół 
Naukowych. 



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

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

Godz. urzędowania: 
poniedziałek – piątek  
8:00 – 12:00 

41 253-18-49 Henryka Jędrychowska –
Przewodnicząca 
Janina Górska – Z-ca 
Przewodniczącej 
Joanna Bińczak – Sekretarz 
Elżbieta Wąsowska – Czł. 

Związek organizuje życie kulturalne dla emerytów, 
rencistów i inwalidów, odwiedza osoby chore  
i niepełnosprawne. Wspomaga finansowo swoich 
członków w trudnych sytuacjach losowych, 
organizuje imprezy statutowe, spotkania 
okolicznościowe i wycieczki. Prowadzi działalność na 
rzecz podtrzymywania kulturalnych i historycznych 
tradycji narodowych poprzez udział w obchodach 
rocznic upamiętniających walki o niepodległość 
Polski, zwiedzanie zabytków kultury i obiektów 
sakralnych. 

11. 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, w tym 
historii i kultury miasta oraz zachowanie zabytków 
kultury materialnej i tradycji regionalnych. Ponadto 
aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej, 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu. Stowarzyszenie organizuje konkursy, 
festyny, wystawy i imprezy sportowe. Realizuje 
cykliczny projekt pt. „Sport Challenge”, który polega 
na upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży poprzez organizację cyklu 
wydarzeń sportowych. W latach poprzednich 
przeprowadziło m.in. projekt pn. „Skarżyska 
Akademia Obywatelska II zdobywam wiedzę, 
działam, decyduję”, Skarżyska Akademia Fotografii 
II” oraz „Skarżyska Akademia Seniora”. 

12. Skarżyskie Towarzystwo 
Sportowe 

ul. Spółdzielcza 19 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Adres do korespondencji: 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
Nr 2, skrytka pocztowa 61 

516-195-438 - 
prezes 
793-084-001 
 

j.wojtachnio@wp.pl 

Rafał Czarnecki – Prezes 
Grzegorz Wierzbowicz – 
Wiceprezes 
Michał Fiutowski – Skarbnik 
Michał Waligóra – Czł. 
Tomasz Frąckiewicz – Czł. 

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. Organizacja 
zajmuje się krzewieniem sportu wśród dzieci  
i młodzieży, organizacją masowych imprez 
sportowych, prowadzeniem szkolenia sportowego 
dla zawodników i zawodniczek w sekcjach: piłki 
siatkowej, lekkoatletycznej, pływania. 



13. Skarżyski Klub Amazonek ul. Sikorskiego 20/113 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
poniedziałek 15:00 – 18:00 

506-766-112 – 
prezes 
698-865-866 – 
wiceprezes ds. 
finansowych 
661-166-344 – 
wiceprezes ds. 
organizacyjnych 
603-501-648 – 
skarbnik 
 

amazonki.ska@gmail.
com 
 

amazonki-
skarzysko.pl 

Elżbieta Waglowska – Prezes 
Jadwiga Ozan – Wiceprezes ds. 
finansowych 
Jolanta Sokołowska – 
Wiceprezes ds. organizacyjnych 
Anna Maj – Sekretarz 
Lidia Bilska – Skarbnik 

Skarżyski 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 
psychofizycznej 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, pielgrzymki  i pogadanki lekarzy 
różnych specjalności nt. zdrowotne. Klub zajmuje się 
propagowaniem materiałów informacyjnych dot. 
profilaktyki raka piersi. Corocznie współorganizuje 
Marsz Różowej Wstążeczki. 

14. Skarżyski Klub Sportów Walki 
„KYOKUSHIN-KARATE”  
– stowarzyszenie 

ul. Tysiąclecia 22 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
poniedziałek – piątek  
7:00 – 22:00 

601-206-812 – 
prezes 
531-144-359 
 

kyokushinskarzysko
@wp.pl 
 

www.sksw.pl 

Zbigniew Zaborski – Prezes 
Katarzyna Domańska-Zaborska 
– Sekretarz 
Marta Gruszczyńska – Skarbnik 

Skarżyski Klub Sportów Walki zajmuje się 
propagowaniem karate-kyokushin i uzupełniających 
dyscyplin sportowych na terenie miasta. Prowadzi 
szkolenia dla dzieci  i młodzieży oraz corocznie 
organizuje imprezy sportowe połączone  
z wypoczynkiem – Zimową i Letnią Akademię Karate. 
Klub zdobył drużynowo Wicemistrzostwo Polski oraz 
trzykrotnie drużynowy Puchar Polski. Zawodnicy 
klubu zdobyli łącznie ponad 148 medali na różnej 
rangi zawodach krajowych i międzynarodowych. 

15. Stowarzyszenie Akademia 
Holistyczna 

ul. Paryska 55 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

795-950-777 
791-522-494 
 

www.akademiaholis
tyczna.com 

Krzysztof Ogłoza – Prezes 
Brunon Sokołowski – 
Wiceprezes 
Amelia Nowek – Skarbnik 
Filip Sokołowski – Czł. 
Beata Sokołowska – Czł. 
Maria Serek – Czł. 
Ewa Sokołowska – Czł. 
Sebastian Węgłowski – Czł. 
Rafał Skuza – Czł. 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji  
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, rozwój 
umiejętności  i zdolności motorycznych z wybranych 
dyscyplin sportowych, działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pomoc społeczna. Organizacja 
prowadzi działalność w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej  i sportu oraz współzawodnictwa 
sportowego wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 



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

ul. Sikorskiego 10 
(biuro KIS/MOPS) 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
poniedziałek 8:00 – 17:30 
wtorek, środa, piątek  
7:30 – 15:30 
czwartek 7:30 – 18:00 

41 252-80-28 
690-956-147 
 

mops@kis-
skarzysko.pl 
 

www.kis-
skarzysko.pl 

Grażyna Pająk – Prezes 
Małgorzata Zolbach – 
Wiceprezes 
Iwona Kowalik – Skarbnik 
Ewa Wilczak – Sekretarz 
Agnieszka Stopińska – Czł. 

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. Realizuje 
zadania w zakresie promocji sportu i aktywności 
fizycznej wśród osób niepełnosprawnych.  

17. Stowarzyszenie „ERBEL – 
SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” 

ul. 1 Maja 82 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

788-392-479 
 

erbel.szkola.przyszło
sci@gmail.com 

Anna Wójcik – Przedstawiciel Stowarzyszenie zostało powołane w grudniu 2019r., 
realizuje zadanie pn. „Lepszy Start – wyrównywanie 
szans edukacyjnych” polegające na prowadzeniu 
zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej. 

18. Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „ZAWISZA” 
Federacja Skautingu 
Europejskiego  
Hufiec Skarżysko-Kielecki 

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

Hufiec Skarżysko-Kielecki: 
al. Niepodległości 77 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

22 822-32-29 
faks 22 822-32-29 
 

793-722-555 – 
Hufiec Skarżysko-
Kielecki  
 

biuro@skauci-
europy.pl 
 

https://skauci-
europy.pl 

Jakub Rożek – Przewodniczący 
Stowarzyszenia 
Jerzy Żochowski –
Wiceprzewodniczący 
Magdalena Gzik – 
Wiceprzewodnicząca 
Mateusz Flis – Skarbnik 
Agnieszka Przeszowska – 
Sekretarz 
 

Hufiec Skarżysko-Kielecki : 
Paweł Kawalec 
Piotr Nosek 
Tomasz Stępnik 

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. 

mailto:erbel.szkola.przyszłosci@gmail.com
mailto:erbel.szkola.przyszłosci@gmail.com


19. Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi 
Rzeczypospolitej Polskiej 
– Kolejarski Klub HDK „DAR 
SERCA” 

al. Piłsudskiego 92 
41-308 Dąbrowa Górnicza 
 

Kub HDK „Dar Serca”: 
al. Niepodległości 74 A 
(wagon) 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
Dwa razy w miesiącu  
15:00 – 17:00 

508-139-166 – 
prezes 
 

pisarczyks@wp.pl 
 

www.klub-hdk-dar-
serca.pl.tl 

Stanisław Pisarczyk – Prezes 
Klubu HDK 
Jan Strzelec – Sekretarz 
Stanisław Stanisławski – 
Skarbnik 
Marek Sochacki – Czł. 
Sławomir Witkowski – Czł. 

Celem działalności stowarzyszenia jest honorowe 
oddawanie krwi przez jego członków, 
popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa 
wśród społeczeństwa, obrona interesów 
krwiodawców oraz pozyskiwania nowych 
krwiodawców. W ciągu przeszło 35 lat działalności 
klubu oddano honorowo ponad 3 759 000 ml krwi. 
Za całokształt działalności klub otrzymał wiele 
odznaczeń, dyplomów i wyróżnień m.in.: 45 krzyży 
zasługi, 9 odznaczeń za zasługi dla ochrony zdrowia, 
4 odznaczenia zasłużony dla zdrowia narodu.  

20. Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „DOLNA 
KAMIENNA” 

ul. Spacerowa 31 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

784-300-463 – 
prezes 
 

kborek@palacar.pl 

Katarzyna Borek – Prezes 
Waldemar Misztal – Z-ca 
Prezesa 
Maciej Gąska – Z-ca Prezesa 
Mark Gąska – Sekretarz 
Damian Bożek – Skarbnik 
 

Stowarzyszenie prowadzi od roku 2014 działalność  
w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizuje 
cykliczne coroczne rozgrywki sportowe i imprezy 
rekreacyjne m.in.: Rozgrywki Tenisa Stołowego, 
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej, Festyn „Dzień 
Dziecka na Kortach”, Festyn Rodzinny „Pożegnanie 
Wakacji”. Stowarzyszenie prowadzi przy Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. NP NMP w Skarżysku-
Kamiennej „Świetlicę Franciszkańską” dla dzieci  
i młodzieży oraz organizuje wypoczynek letni  
w formie kolonii dla podopiecznych świetlicy. 

21. Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „CICHA 
SŁAWA” 

Majków ul. L. Staffa 75 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
wtorek, czwartek  
17:00 – 19:00 

600-345-647 
 

jagger910@interia.pl 

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

Stowarzyszenie zostało utworzone w roku 2009, 
prowadzi działalność w zakresie: 
- pomocy społecznej, 
- profilaktyki poprzez funkcjonowanie Klubu 
Abstynenta i punktu konsultacyjno-informacyjnego, 
- kulturalno-oświatowej  i prozdrowotnej dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, 
- wspierania inicjatyw społecznych. 
Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjno-
informacyjny  i Klub Abstynenta dla osób dorosłych 
uzależnionych od alkoholu i  ich rodzin. Organizuje 
corocznie wyjazdowe kolonie letnie dla dzieci  
z programem socjoterapeutycznym i sportowym. 



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

al. Niepodległości 77 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

607-279-907 
41 251-28-16 
 

snjs@onet.eu 

Ewa Urban – Prezes 
Artur Dabrowa – Wiceprezes 
Grażyna Pająk – Sekretarz 
Anna Banaczkowska – Skarbnik 
Jan Kularski – Czł. 

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 „NASZE 
POGORZAŁE” 

ul. Warszawska 54 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

609-770-619 – 
prezes 
603-464-005 – 
wiceprezes 
 

biuro@naszepogorz
ale.pl 
 

www.naszepogorzal
e.pl 

Paweł Bugajski – Prezes 
Michał Szcześniak – Wiceprezes 
Marzena Kuś – Skarbnik 
Renata Bilska – Czł. 
Marcin Krajcarz – Czł. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność m.in. na rzecz 
edukacji, oświaty i wychowania, szeroko pojętej 
opieki nad dziećmi, rozwijania i krzewienia kultury 
fizycznej, sportu, wypoczynku i turystyki. Organizuje 
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z osiedla 
Pogorzałe w formie półkolonii w budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej. 

24. Stowarzyszenie Pomocy 
„ARKA NOEGO” 

ul. Apteczna 7 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
poniedziałek, czwartek, 
piątek 8:00 – 20:00 
wtorek, środa 11:00 – 20:00 

517-604-204 – 
rejestracja poradni 
692-495-625 – 
prezes 
 

centrala@arka-
noego.org.pl 
 

www.arka-
noego.org.pl 

Paweł Włosek – Prezes 
Dariusz Gajewski – Skarbnik 
Marcin Rzeczkowski – Sekretarz 

Stowarzyszenie działa w zakresie pomocy społecznej, 
ze szczególnym ukierunkowaniem na profilaktykę  
i przeciwdziałanie narkomanii. Prowadzi dyżury 
terapeutyczne w Rodzinnej Poradni Leczenia 
Uzależnień dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem od narkotyków. Realizuje warsztaty  
i programy profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
spotkania informacyjno-edukacyjne z rodzicami 
uczniów w formie wywiadówek szkolnych nt. 
profilaktyki narkomanii. 



25. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie „NOWE ŻYCIE” 

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

Godz. urzędowania: 
poniedziałek – piątek 
10:00 – 18:00 

605-357-933  
–Gabinet 
Poradnictwa 
Indywidualnego  
i Rodzinnego 
 

nowezycie.skarzysko
@wp.pl 
 

www.nowezycie-
skarzysko.pl 

Mirosław Wielchorski – Prezes 
Małgorzata Wielchorska – Czł. 
Zarządu 
Robert Skiba – Czł. Zarządu 

Stowarzyszenie od roku 2010 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, 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 
doradców rodzinnych, prowadzi warsztaty 
profilaktyczne dla młodzieży pt. „Komunikacja 
interpersonalna - czyli jak dogadać się z drugą 
osobą” oraz spotkania profilaktyczno-edukacyjne  
dla rodziców i nauczycieli pt. „Mocne więzi to 
zdrowa rodzina”. 

26. Stowarzyszenie „ROAD 
RUNNERS MC SKARŻYSKO” 

ul. Ogólna 10 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

602-682-312 – 
prezydent 
606-435-424 –
sierżant 

Marcin Mrówka – Prezydent 
Paweł Piwarski – Wiceprezes 
Sylwester Woźniak – Sierżant 
Zbigniew Sołtysik – Sekretarz 
 

Stowarzyszenie zajmuje się popularyzacją sportu 
motocyklowego i propagowaniem różnych form 
turystyki motocyklowej. Działa na rzecz promowania 
aktywnego spędzania czasu wolnego, 
bezpieczeństwa na drodze i promocji honorowego 
krwiodawstwa poprzez organizowanie corocznych 
akcji pn. „Bezpieczne Wakacje” oraz pn. „Motoserce” 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Skarżyska-Kamiennej. W ramach akcji 
przeprowadzane są m.in. pokazy ratownictwa 
medycznego i drogowego, szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznej 
jazdy motocyklem i bezpiecznego pokonywania 
przejść dla pieszych. 



27. Stowarzyszenie „WIEDZA 
 i ROZWÓJ” 

ul. Wesoła 2 
Lipowe Pole Skarbowe 
26-115 Skarżysko Kościelne 

512-280-760 – 
prezes 
 

stowarzyszenie.wiedza
irozwoj@interia.pl 
 

panimaju@tlen.pl 
 

www.wiedzairozwoj.pl 

Iwona Maj – Prezes 
Lucyna Garczyk – Skarbnik 

Stowarzyszenie organizuje zimowiska oraz 
wypoczynek letni w wakacje dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. Prowadzi świetlicę opiekuńczo-
wychowawczą „Józef” w Skarżysku-Kamiennej przy 
ul. Legionów 64. Świetlica czynna od pn. do pt.  
w godz. 14-18, obejmuje opieką i dożywianiem dzieci  
z dzielnicy Skarżysko-Zachodnie. 

28. Stowarzyszenie Społeczne 
„WZAJEMNA POMOC” 

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

600-279-825 – 
prezes 
690-450-664 – 
skarbnik 
 

wzajemnapomoc@p
oczta.fm 
 

www.wzajemnapom
oc.pl 

Ewa Noworycka – Prezes 
Ewa Gula – Wiceprezes 
Agnieszka Szlęzak – Skarbnik 
Irena Odzimkowska – Czł. 
Jarosław Sokołowski – 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 kolonie letnie dla 
dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi 
pogotowie psychologiczno-pedagogiczne i telefon 
zaufania działające w godzinach wieczornych 
zwiększające dostępność profesjonalnej pomocy  
dla osób w sprawach wychowawczych, rodzinnych, 
uzależnień itp. 

29. 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 
Katarzyna Miernik – Skarbnik 
Andrzej Wojciechowski – 
Sekretarz 
Remigiusz Sękowski – Czł. 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Kamienna” 
podejmuje działania zmierzające do zapobiegania 
alkoholizmowi, przemocy domowej oraz innym 
patologiom społecznym. Organizuje pomoc osobom 
uzależnionym i  ich rodzinom, pomoc osobom 
dotkniętym przemocą, grupy terapeutyczne, obozy 
rehabilitacyjno-terapeutyczne, warsztaty 
terapeutyczno-rozwojowe, wycieczki, rajdy. Zajmuje 
się promocją zdrowia i trzeźwości wśród 
mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej. 



30. Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Zagrożonej Demoralizacją 
„KOTWICA” 

ul. Legionów 131 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

506-039-708 – 
prezes 

Grażyna Nowak – Prezes 
Marzena Pilch-Malinowska – 
Wiceprezes 

Celem stowarzyszenia jest m.in.: 
- podejmowanie starań w zakresie edukacji ogólnej 
dla dzieci i młodzieży, 
- działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju 
psychofizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży, 
- organizowanie wypoczynku, 
- poszerzenie wiedzy społeczeństwa nt. demoralizacji 
wśród nieletnich, 
- rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, w miarę ich 
indywidualnych możliwości. 
Stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „Mini Euro 
2020” poprzez zagospodarowanie czasu wolnego  
dla grupy młodzieży w wieku 12-18 lat zagrożonej 
demoralizacją z rodzin niewydolnych wychowawczo. 
Zadanie polega na prowadzeniu zajęć 
ogólnorozwojowych sportu i gry w piłkę nożną 
połączonych z zajęciami profilaktycznymi  
i socjoterapeutycznymi  



31. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Skarżysko-
Kamienna 

ul. Sikorskiego 19 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
14:00 – 18:00 

41 252-50-35 
608-637-048 
faks 41 252-50-25 
 

tpdomsk@poczta.pl 
 

www.tpdomsk.prv.pl 

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

Oddział Miejski TPD działa przy MOPS, poszerzając  
i uzupełniając ofertę MOPS skierowaną do rodzin  
w trudnej sytuacji życiowej. Aktywność organizacji 
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. 20-ro dzieci. 
Prowadzone zajęcia mają na celu umożliwienie 
wychowankom spędzanie czasu pozaszkolnego  
w sposób bezpieczny, twórczy, rozwijający 
indywidualne zdolności, poszerzający wiedzę ogólną  
i zainteresowania. Integruje dzieci zróżnicowane 
wiekowo i pochodzące z różnych środowisk, w tym 
wychowanków niepełnosprawnych. Formy pracy  
w placówce to m.in.: działalność opiekuńcza, terapia 
zajęciowa, pomoc w nauce szkolnej, zajęcia 
dydaktyczne, komputerowe, sportowe, turystyka, 
organizacja imprez okolicznościowych. 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. 



32. Uczniowski Klub Sportowy 
„CELSIUM” 

ul. Sezamkowa 23 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

609-320-394 
723-732-417 
606-148-175 
 

uks@celsium.pl 
 

www.ukscelsium.pl 

Stanisław Grzesiak – Prezes 
Edyta Pukowska – Sekretarz 
Sławomir Brzózka – Skarbnik 
Agnieszka Plaskota – Czł. 
Dariusz Kasprzyk – Czł. 

UKS „Celsium” rozpoczął swoją działalność w roku 
2014 w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży ze 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
profesjonalnych i przyjaznych warunków do 
uprawiania sportu w dyscyplinach: piłka nożna, 
siatkówka, lekkoatletyka (bieganie) oraz prowadzi 
zespół taneczny cheerleaderek. Klub zajmuje się 
propagowaniem uprawniania sportu  i zdrowego 
trybu życia oraz zachęcaniem dzieci i młodzieży do 
aktywności fizycznej, a tym samym do ich 
wszechstronnego rozwoju fizycznego i mentalnego. 
Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej klubu biorą udział 
w licznych imprezach biegowych, osiągając wysokie 
miejsca. 

33. Uczniowski Klub Sportowy 
„ERBEL” – stowarzyszenie 

ul. 1 Maja 82 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 251-39-28  
– szkoła 
604-610-341  
– zarząd 
 

poczta@slowacki.info.
pl 
 

www.slowacki.info.pl 

Martyna Maćkowiak – Prezes 
Marek Kumalski – Sekretarz 
Tomasz Gospodarczyk – Czł. 

UKS „Erbel” zajmuje się rozwijaniem różnych form 
kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku wśród 
młodzieży szkolnej oraz kształtowaniem 
pozytywnych cech charakteru i osobowości. 
Wspomaga realizację szkolnych zajęć wychowania 
fizycznego, organizuje aktywne spędzanie czasu 
wolnego i sportowe zajęcia pozalekcyjne. Organizuje 
liczne imprezy środowiskowe m.in. szkolenia 
narciarskie i żeglarskie oraz naukę jazdy konnej  
i turnieje szachowe. Bierze udział w imprezach 
sportowych na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 

34. Uczniowski Klub Sportowy 
„RELAKS” przy II Liceum 
Ogólnokształcącym  
im. Adama Mickiewicza 
w Skarżysku-Kamiennej 

al. Piłsudskiego 50 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
 

Godz. urzędowania: 
8:00 – 15:00 

606-665-752 
 

uks_relaks@poczta.fm 
 

www.uksrelaks.cba.pl 

Piotr Lubecki – Prezes 
Andrzej Świdunowicz – 
Sekretarz 
Dorota Misiura – Czł. 
Jarosław Mosiołek – Czł. 
Maciej Szaraniec – Czł. 

Działalność sportowa klubu opiera się na sekcji 
kickboxingu oraz sekcji żeńskiej siatkówki. Klub jest 
członkiem Polskiego Związku Kickboxingu, biorąc 
aktywny udział w ogólnopolskich zawodach 
sportowych organizowanych przez Związek. 
Prowadzi działalność mającą na celu 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży 
szkolnej. Organizuje obozy sportowe oraz zajęcia 
pozalekcyjne. Zawodnicy klubu odnoszą wiele 
sukcesów sportowych na najwyższym poziomie 
krajowym i europejskim. 



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

al. Niepodległości 77 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

41 251-28-16 
500-609-143 

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

Zespół Charytatywny Parafii NSJ jest jednostką 
działającą od roku 1999 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. Udziela 
pomocy żywnościowej dla rodzin potrzebujących  
z terenu Parafii NSJ. 

36. Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej 
Okręg Staropolski 
Obwód Świętokrzyski 

ul. Litewska 11/13 
00-589 Warszawa 
 

Obwód Świętokrzyski ZHR: 
ul. Apteczna 7 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

790-428-718 – 
Przewodnicząca 
608-207-326 – 
Skarbnik 
 

www.obwodswietok
rzyski.zhr.pl 

Anna Szczykutowicz – 
Przewodnicząca Zarządu 
Obwodu Świętokrzyskiego 
Jakub Karpeta – Skarbnik 

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, edukacji ,krajoznawstwa i organizacji 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W strukturach 
Obwodu Świętokrzyskiego funkcjonują jednostki 
organizacyjne skupione na terenie powiatu 
skarżyskiego: Skarżyski Związek Drużyn Harcerek  
i Zuchów „Jodła” oraz Skarżyski Hufiec Harcerzy 
"Gniazdo". 

 


