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Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce publikację przygotowaną we współpra-
cy z organizacjami pozarządowym działającymi na terenie powiatu siedleckiego. Jest 
ona również efektem współpracy z Województwem Mazowieckim w ramach operacji: 
„Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego” zgodnie z umową zawartą 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 ze zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci 
obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1552).
Celem operacji było zwrócenie uwagi na możliwości rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez oddolne inicjatywy w ramach grup formalnych i nieformalnych przez aktywny udział w planowaniu, 
konsultacjach i realizacji zadań, lepsze wykorzystanie i zarządzanie lokalnymi zasobami poprzez wykorzystanie 
potencjału i doświadczeń organizacji pożytku publicznego, promowanie wykorzystywania funduszy europejskich 
np. w celu tworzenia nowych miejsc pracy, aktywizacji mieszkańców, zwiększania potencjału kapitału społecznego 
oraz identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiej-
skich – pokazanie żywych przykładów podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich.
Mam nadzieję, że nasze działania przyczynią się do ułatwiania wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczą-
cymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz stworzenia środowiska sprzyjającego współpracy pomiędzy organizacja-
mi pozarządowymi i samorządem powiatu siedleckiego.

Wstęp

dr Dariusz Stopa, Starosta Siedlecki
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STAROSTWO POWIATOWE W SIEDLCACH
ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 72 16;   fax. 25 644 71 55
e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl
strona www: www.powiatsiedlecki.pl
strona www: www.bip.powiatsiedlecki.pl

Powiat siedlecki położony jest we wschodniej części wo-
jewództwa mazowieckiego. Jego geodezyjna powierzch-
nia wynosi 160348 ha 
W skład powiatu wchodzi 13 gmin: Domanice, Korczew, 
Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedl-
ce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. 
Powiat siedlecki zamieszkuje 81 590 mieszkańców1  (średnia gęstość zaludnienia to 51 os./1 km2, w Polsce 123 os./1 km2). 
Na obszarze Powiatu znajduje się tylko jedno miasto – Mordy liczące około 2 tys. mieszkańców. Gminy powiatu siedleckiego 
charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem liczby mieszkańców. Najwięcej osób mieszka na terenie gminy 
Siedlce (17,3 tys.), a najmniej w gminie Domanice (2,6 tys.).

Powiat siedlecki

1 GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., Warszawa 2015

Przez powiat siedlecki przebiega kilka głównych szlaków komunikacyjnych, w tym dwa strategiczne szlaki Zachód – Wschód, 
tj. kołowy: droga Terespol – Świecko i kolejowy Berlin – Moskwa. 
Dobrze rozbudowana sieć połączeń drogowych i kolejowych pozwala na dogodne połączenia komunikacyjne Siedlec z War-
szawą (odległość 92 km), Terespolem (101 km), Białymstokiem (146km), Lublinem (123 km). 
Jedną z podstawowych gałęzi gospodarki jest rolnictwo. Według spisu rolnego z 2010 r. w powiecie siedleckim było 13 045 
gospodarstw o łącznej powierzchni 110 876,34 ha. Gospodarstwa o powierzchni do 1 ha włącznie stanowiły 8,83% ogółu 
gospodarstw, o powierzchni 1–5 ha 41,46%, o powierzchni 5–15 ha 39,57%, o powierzchni powyżej 15 ha i więcej 10,13%. 
Główne uprawy stanowią zboża i ziemniaki (powierzchnia zasiewu zbóż stanowi 88,30% powierzchni zasiewów ogółem,  
a ziemniaków 3,40%). W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła - 58.388 szt, trzody chlewnej - 84.834 szt, drobiu ogółem 
- 2.373.485 szt, w tym drobiu kurzego 2.136.544 szt.
Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie siedleckim zarejestrowanych w systemie REGON w 2014 r. wynosiła 5.333 
(dane GUS). Największą grupą podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 4.349, tj. 81,5%.

Na terenie powiatu znajdują się liczne zespoły pałacowo-parko-
we, dworki, pomniki oraz zabytkowe obiekty sakralne. Do najbar-
dziej cennych należą: kościół w Mokobodach z przełomu XVIII 
 i XIX wieku, pałac w Korczewie z 1734 roku (potem kilkakrotnie 
przebudowywany), pałac w Mordach z pierwszej połowy XVIII 
wieku, zespół pałacowo-parkowy w Stoku Lackim wzniesiony  
w 1875 roku, dworek z połowy XIX wieku w Chlewiskach miesz-
czący obecnie Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”, zespół dwor-
sko – parkowy w Woli Suchożebrskiej, dworek w Mościbrodach, 
kościół w Żeliszewie Podkościelnym z drugiej połowy XVIII wie-
ku, kościół w Knychówku k/Korczewa (I połowa XVII w.), ba-
rokowo – klasycystyczny zespół klasztorny Marianów w Skórcu  

Warto zobaczyć w powiecie

Pałac w Stoku Lackim - obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
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(z końca XVIII w.). Dużym zainteresowaniem cieszą się zbiory Muzeum Pożarnictwa  
w Kotuniu, zawierające eksponaty wyposażenia i dokumentację strażacką. 
Przez teren powiatu przebiegają trasy trzech szlaków turystycznych: Szlak Doliną 
Liwca, Szlak Powstań Narodowych, Szlak Doliną Bugu.

Na terenie powiatu siedleckiego zarejestrowanych jest 179 stowarzyszeń rejestrowych, 4 fundacje oraz 9 stowarzyszeń zwykłych. 
Ponadto, według ewidencji prowadzonej przez Starostę Siedleckiego w powiecie siedleckim działa 68 uczniowskich klubów 
sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działal-
ności gospodarczej.2
Powiat od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach uchwalanego corocznie Programu współpracy 
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Dotychczas powiat zlecał organizacjom pozarządowym, realizację zadań z zakresu: m.in. wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Organizacje pozarządowe w powiecie siedleckim

2 Liczba organizacji wg danych powiatu na dzień 31 sierpnia 2016 r.

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000481573  Data wpisu do rejestru: 21.10. 2013 r.
Siedziba:   Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk
Kontakt:   tel. 25 6330139  e-mail:biuro@lgdsiedlce.pl;  www.lgdsiedlce.pl
Prezes:   Hubert Pasiak

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Lokalna Grupa Działania (w skrócie „LGD”) to rodzaj partnerstwa terytorialnego - organizacja tworzona zwykle na ob-
szarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkami LGD mogą być m.in. 
przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, przedsię-
biorcy oraz mieszkańcy obszaru wyznaczonego granicami gmin członkowskich. Obszar LGD powinien być spójny i liczyć od  
30 tys. Do 150 tys mieszkańców najczęściej działają jako stowarzyszenia. Podstawą prawną funkcjonowania LGD w Polsce 
są ustawy: z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu o rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 
poz. 349 z późn. zm.) oraz z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.).

Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej w dniu 31.12.2015 r. znalazła się na 10. 
miejscu wśród ocenionych strategii w województwie mazowieckim. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedlec-
kiej uzyskało dofinansowanie na poziomie ponad 11 mln zł. Podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Stowarzysze-
niem było ostatnim etapem konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego i równocześnie początkiem prac związanych  
z realizacją LSR. Ten przełomowy moment umożliwił LGD ZS ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach 
LSR.

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniem  
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
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W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność na lata 2016-2023 realizowane będą 
następujące cele:

1. WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ORAZ ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.
    
    Cel szczegółowy 1: Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności poprzez zachowanie dziedzictwa przyrodniczego,   
    historycznego i kulturowego.
Projekty obejmować będą wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby 
przyrodnicze oraz działania polegające na rewitalizacji obiektów i miejsc lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
    
    Cel szczegółowy 2: Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie spo- 
     łeczeństw lokalnych.
Realizowane będą projekty, polegające na aktywizacji i integracji społeczności lokalnych oraz rozwoju współpracy między-
sektorowej a także wspieraniu rozwoju organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Pomoc przeznaczona będzie dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych.
Kwota przeznaczona na w/w działania na lata 2016-2023 wynosi 1 800 000 zł.

2. ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WZROST ZATRUDNIENIA.

    Cel szczegółowy 1: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie 
oraz rozwijanie działalności poprzez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie, także tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
    Cel szczegółowy 2: Promocja współpracy i przedsiębiorczości społecznej.
W ramach celu szczegółowego planuje się utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podniesienie ich 

kompetencji.
Wysokość premii dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosić będzie 60 000 zł. Premia wypłacana będzie  
w formie płatności ryczałtowej. Pomoc na operacje w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej przyzna-
wana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość wsparcia przy rozwijaniu działalności gospodarczej będzie uzależniona od liczby utworzonych miejsc pracy, czyli:
    • 100 tys. zł – jeśli przewiduje się utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co   
       uzasadnione jest zakresem operacji,
    • 200 tys. zł – jeśli przewiduje się utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione  
       jest zakresem operacji,
    • 300 tys. zł – jeśli przewiduje się utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co  
       uzasadnione jest zakresem operacji.
Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi: 300 000 zł.
Limit pomocy dla operacji w okresie realizacji LSR wynosi: 300 000 zł, a w przypadku inkubatora przetwórstwa lokalnego 
500 000 zł.
Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 
osoby z grup defaworyzowanych i mieszkańcy obszaru objętego działaniem LSR.
Kwota przeznaczona na w/w na lata działanie wynosi: 4 500 000 zł.

Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych
W 2014 r. LGD Ziemi Siedleckiej zrealizowała projekt partnerski pt. „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”, którego celem 
było animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym. Projekt był realizowany w partnerstwie wielosektoro-
wym z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie (instytucja publiczna) oraz „Retro” Skibniew (podmiot prywatny) i dofi-
nansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Realizacja projektu na terenie 11 gmin (Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Olszanka, Siedlce, Skórzec, Suchożebry,  

Projekty wpisujące się w realizację celów statutowych LGD
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Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn), wypływała z istotnego problemu, który najkrócej można określić, jako niewielki potencjał 
społeczności lokalnych w/w gmin do mobilizowania zasobów lokalnych i kreowania rozwoju. Projekt obejmował szereg 
szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, doradczych, informacyjnych i animacyjnych, wychodzących z założenia, że nie 
można dokonać w przywołanym wyżej problemie trwałej zmiany społecznej bez zaangażowania obywateli, członków spo-
łeczności zamieszkujących w/w gminy, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem 
wiedzy w sferze działań obywatelskich. 
Partnerstwa Lokalne
Od maja 2016 r. LGD ZS realizowała projekt pt. „Partnerstwa lokalne”, którego celem jest animowanie i prowadzenie współ-
pracy na poziomie lokalnym na terenie 10 gmin (Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wi-
śniew, Wodynie, Zbuczyn). Uczestnicy projektu, to podmioty reprezentujące trzy sektory życia społecznego oraz ich przed-
stawiciele: sektora publicznego (samorządy gmin i ich jednostki organizacyjne, inne podmioty publiczne, działające na rzecz 
rozwoju obszaru), sektora gospodarczego (od osób fizycznych prowadzących  jednoosobową działalność gospodarczą po 
duże przedsiębiorstwa) oraz sektora społecznego (od lokalnych liderów, przez nieformalne grupy społeczne, aż po duże 
organizacje pozarządowe i ich związki). W ramach projektu odbywało się szereg spójnych i kompleksowych działań, ukie-
runkowanych na wzrost profesjonalizacji działań organizacji społecznych, rozwój współpracy międzysektorowej (budowanie 
nowej jakości sieci społecznych pomiędzy sektorem publicznym, biznesowym i społecznym) oraz wzmacniania najważniej-
szych kompetencji liderów trzech sektorów w zakresie kreowania zasobów lokalnych.
LGD ZS – Ambasador FIO-Mazowsze Lokalnie.
Od 2014 roku LGD ZS znajduje się w gronie Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. W ramach projektu dotację do 5 000 
zł na lokalne działania lub rozwój organizacji mogą otrzymać grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje 
pozarządowe. Szczegółowe informacje nt. programu można znaleźć na stronie http://mazowszelokalnie.pl/. Oprócz promo-
wania programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz pomagania młodym organizacjom i grupom społecznym w przygotowaniu 
i rozliczeniu projektów LGD ZS użyczała także osobowości prawnej grupom nieformalnym.
    1) W 2014 roku 1 grupie nieformalnej: 
 - Grupa nieformalna „Koło Gospodyń Mokobody”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Żwawe babki robią bigos,  
    pierogi i sałatki”  

        - spotkania kulinarne gospodyń z Mokobód”, kwota dofinansowania: 3 091,23 zł.
    2) W 2015 roku 4 grupom nieformalnym:
        - „Koło Gospodyń Mokobody”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Żwawe babki poznają smaki Polski”, kwota dofinanso- 
         wania: 3 500 zł.
         - „Gosposie Kisielińskie”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Spotkania międzypokoleniowe z Kisielińskim jabłkiem w tle”, 
kwota dofinansowania 4 800 zł.
        - „Grupa Artystyczna TWÓRCZE ŻYCIE”, Gmina Wodynie, projekt pt. „Przygoda z teatrem”, kwota dofinansowania  
             4 000 zł.
          - „Klub Aktywnych”, Gmina Wodynie, projekt pt. „Od 6-latka do 60-latka”, kwota dofinansowania 3 000 zł.
    3) W 2016 roku 3 grupom nieformalnym:
         - Grupa nieformalna „Kreatywni Mieszkańcy”, Gmina Wodynie, projekt pt. „Ścieżka zdrowia”, kwota dofinansowania  
             5 000 zł.
       - Grupa nieformalna „Żwawe babki”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Żwawe Babki – kulinarnie z Europą”, kwota  
             dofinansowania 3 600 zł.
          - Grupa nieformalna „Aktywni na wesoło”, Gmina Suchożebry, projekt pt. „Wiejska strzecha”, kwota dofinansowania  
             5 000 zł. 
Wszystkie projekty są finansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie. Dzięki za-
angażowaniu w tego typu projektu LGD ZS stała się bardziej rozpoznawalna wśród lokalnych społeczności z terenu działania 
LGD oraz przygotowywała się do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
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Najważniejsze zakresy działania: kultura i sztuka, turystyka, sport i rekreacja

Stowarzyszenie było organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i pro-
mujących turystykę: rajdów rowerowych dla dzieci w latach 2008 i 2009 p.n. 
„FOTOCYKLE”; obchodów roku Chopinowskiego (2009 r.) – „Spotkania z 
Chopinem”; Kupalnocka (2009 i 2010 r.); Festiwalu Muzyki Tanecznej Di-
sco Mazovia (corocznie od 2010 r.). Ponadto Stowarzyszenie brało udział w 
projekcie „Cudze chwalicie – swego nie znacie” (2010 r.) – działanie na rzecz 
integracji społeczności lokalnej oraz realizowało szkolenie w ramach KSOW 

„Karp na polskim stole” w ramach promocji kuchni regionalnej. 
Stowarzyszenie stworzyło Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka, który otrzymał 
wyróżnienie za Najlepszy Produkt Turystyczny Mazowsza 2012 roku oraz wyróżnienie w 
konkursie EDEN Polska na Najlepsze Destynacje Turystyczne. 
Organizacja jest członkiem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Kon-
sorcjum Polskie Szlaki Kulinarne (działania związane z rozwojem turystyki w regionie). 

Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne
Forma prawna:  Stowarzyszenie Nr KRS 0000183014  Data wpisu do rejestru:  11.12.2003 r.
Siedziba:    ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec
Prezes:    Elżbieta Łastowska

Najważniejsze zakresy działania: pomoc społeczna, edukacja, kultura 
i sztuka

Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne jest inicjatorem wielu dzia-
łań na terenie gminy. W domu parafialnym w Skórcu prowadzi świe-
tlicę środowiskową, w której m.in. wspiera działalność edukacyjną, 
organizując dodatkowe zajęcia pozaszkolne z matematyki dla dzieci 
 i młodzieży. W czasie wakacji w świetlicy odbywają się zajęcia ta-
neczno-muzyczne dla dzieci. Ponadto Stowarzyszenie corocznie or-
ganizuje festyn z okazji Dnia Dziecka, w trakcie którego dzieci nie-
odpłatnie korzystają z licznych atrakcji i otrzymują słodkie upominki.  

Organizacje pozarządowe w powiecie siedleckim - dobre praktyki

Forma prawna:  Stowarzyszenie Nr KRS 0000297023   Data wpisu do rejestru: 15.01.2008 r.
Siedziba:    ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
Kontakt:    e-mail: stowarzyszenie.trp@gmail.com 
Prezes:    Małgorzata Borkowska

Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Tożsamości Kulturowej Regionu Mazowsza i Podlasia 
„Tradycja – Rozwój – Przyszłość”

 Dwór Mościbrody - spotkania z tradycją

Dzień Dziecka 2016 w Skórcu

W festynie uczestniczy zwykle ok. 1000 dzieci.
Stowarzyszenie realizowało 2 projekty pn. „Warsztaty muzyczno – językowo – przyrodnicze” dla dzieci w wieku szkolnym. 
Uczestnicy tych zajęć uczyli się języka angielskiego, niemieckiego oraz brali udział w zajęciach umuzykalniających i teatral-
nych w świetlicy stowarzyszenia.
Organizacja współpracuje z Bankiem Żywności w Siedlcach i dzięki temu wspiera 250 mieszkańców Gminy Skórzec.



12 13

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie
Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000217351 Rok powstania: 1976,  Data wpisu do rejestru: 30.09. 2004 r.
Siedziba:    Nowe Iganie ul. Siedlecka 49, 08-110 Siedlce
Adres koresp.:   ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel./fax: 25 633 95 08 e-mail: wlksi@wp.pl  www.wlksi.siedlce.pl
Prezes:    Adam Próchnicki
Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, młodzież

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie w 2016 roku obcho-
dzi 40-Lecie swojego istnienia. Klub skupia 244 członków. 
WLKS prowadzi działalność szkoleniową w sekcjach: podnoszenia cię-
żarów, lekkoatletycznej, zapasów i sumo. Działa również na rzecz po-
pularyzacji sportu, organizując na terenie powiatu siedleckiego sekcje 
podnoszenia ciężarów w Borkach-Kosach, zapasów w Borkach-Wy-
rkach, Pruszynie, Stoku Lackim, Nowych Iganiach i Żelkowie. 
Wielu wychowanków Klubu to mieszkańcy powiatu siedleckiego.
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe jest organizatorem 
cyklicznych zawodów sportowych:
• Mistrzostwa Powiatu w Zapasach i Podnoszeniu Ciężarów;
• Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Tadeusza i Zygmunta 

Strus;
• Międzynarodowy Turniej im. J.Hawrylewicza w Podnoszeniu Cię-

żarów;
• Międzynarodowy turniej im. E. Bryzka w Podnoszeniu Ciężarów;
• Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół im. Henryka 

Jakimiaka.

Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka

Forma prawna: Fundacja Nr KRS 0000578950    Data wpisu do rejestru: 14.10.2015 r.
Siedziba:    Iganie Nowe, ul. Siedlecka 2A, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel: +48 608346865 e-mail: szlak.kulinary10@gmail.com www.szlak-kulinarny.pl 
Prezes:    Bożena Polak-Stojanowa

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, turystyka
Fundacja kontynuuje prowadzenie produktu turystycznego nagrodzonego w 2015 r.  
w Europejskim Konkursie EDEN Polska, w ramach turystyki kulinarnej: Szlak Kuli-
narny Mazowiecka Micha Szlachecka. Fundacja jest członkiem LGD Ziemi Siedleckiej 
i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Współpracuje z Polską Organi-
zacją Turystyczną w ramach Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne. 
W 2016 roku Fundacja uzyskała dotację z Urzedu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego na promocje produktów tradycyjnych poprzez udział w Międzynaro-
dowych Dniach z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach oraz realizowała projekt LGD 
Ziemi Siedleckiej „Mazowsze na filmowo – «Noce i dnie»” w Wodyniach. Fundacja 
bierze udziałw targach branżowych: Agrotravel w Kielcach i „Na styku kultur” w Ło-
dzi. W bieżacym roku Fundacja przygotowała i prowadziła degustację produktów tra-
dycyjnych podczas Dożynek Powiatu Siedleckiego w Skórcu.
Ponadto Fundacja prowadzi działania edukacyjne – warsztaty i pokazy kulinarne, po-
gadanki o zdrowym żywieniu. Przedstawiciele organizacji zasiadają w jury konkursów kulinarnych. Fundacja uczestniczy  
w konferencjach o tematyce turystycznej.

Bożena Polak-Stojanova - prezes Fundacji 
(Dożynki Powiatu Siedleckiego, Skórzec 2016)

V Finał Ogólnopolskiego Turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka

Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół  
im. Henryka Jakimiaka
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Najważniejsze zakresy działania: ratownictwo, bezpieczeństwo publiczne, kultura i sztuka
OSP Mordy, oprócz działalności przeciwpożarowej, prowadzi jedyną w powiecie siedleckim strażącką orkiestrę dętą, liczącą 
21 osób w tym 6 dzieci do lat 15. OSP jest współautorem i realizatorem projektów współfinansowanych przez Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne RAZEM
Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000134744 Rok powstania:1998,  Data wpisu do rejestru: 27.10.2006 r.
Siedziba:    ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew
Kontakt:    tel. 535100076  email: malgorzatamariadymecka@gmail.com
Prezes:    Małgorzata Dymecka
Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
Towarzystwo jest organizatorem i realizatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych, m.in.: Warsztatów artystycznych dla 
dzieci i młodzieży – „Odkrywamy nasze talenty” (2016 r.); Warsztatów Kulinarnych – potrawy regionalne (2015 r.); projektu 
„Gmina Wiśniew dawniej i dziś, jestem stąd i tu są moje korzenie, to mój fundament, tu jestem silny i mogę się rozwijać” 
(2012 r.); Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych – spotkania artystów grających muzykę ludową (2007 r.). Kolejnymi 
interesującymi przedsięwzięciami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego RAZEM,  popularyzującymi region i jego kulturę 
było opracowanie i wydanie publikacji o historii miejcowości Wiśniew i Gminy Wiśniew (2013 r.), wydanie albumu z foto-
grafiami regionu Podlasia wykonanymi z wysokości 200–300 m pt. „Południowe Podlasie z lotu ptaka” (2007 r.) oraz realiza-
cja projektu „Śpiewnik Ludowy” (2006 r.). Towarzystwo pozyskiwało dofinansowania do swoich projektów ze środków m.in. 
Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Wiśniew. 

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000248808,     Data wpisu do rejestru: 11.01.2006 r.
Siedziba:    Krzesk - Królowa Niwa 46, 08-111 Krzesk
Kontakt:    tel. 696565333   e-mail: biuro@krzesk.pl  www.krzesk.pl  
Prezes:    Hubert Pasiak

UKS „Orlęta” w Kisielanach

Forma prawna:  Uczniowski Klub Sportowy Nr ew. 37   Data wpisu do rejestru: 30.05.2000 r.
Siedziba:      Kisielany Żmichy 52, 08-124 Mokobody
Kontakt:     tel.: 25 6315035
Prezes:      Joanna Mamcarz
Najważniejsze zakresy działania: młodzież, turystyka, sport i rekreacja
Uczniowski Klub Sortowy „Orlęta” Kisielany współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Dzieciom” i Radzymińskim Ośrod-
kiem Kultury i Sportu – corocznie bierze udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Domów Dziecka (w 2016 r. Klub zajął  
III miejsce).
Klub uczestniczy rówież co roku w Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej: „Nadzieja na Mundial”, 
ponadto drużyny z Kisielan uczestniczą w rozgrywkach siatkonogi i unihokeja.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mordach
Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000194063 Rok powstania:1903,  Data wpisu do rejestru: 12.02.2004 r.
Siedziba:    ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy
Kontakt:    tel. 606436337  email:  jarekgmitrzuk@gmail.com; elzbietaszopka@gmail.coml
Prezes:    Jarosław Gmitrzuk

Najważniejsze zakresy działania: kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny
MISJA SOKIAL - Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku jest organizacją pozarządową, która realizuje 
i wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie oraz animuje współpracę trzech sektorów: publicznego, biznesowego oraz społecznego 
na rzecz dobra wspólnego. Członkowie stowarzyszenia działają w przekonaniu, że społeczności lokalne posiadają potencjał do roz-
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wiązywania swoich problemów. W samoorganizującym się społeczeństwie widzimy główny motor prorozwojowy, który wspierać 
powinny działania instytucji publicznych. Wierzymy, że oddolne inicjatywy obywatelskie budują zaangażowanie społeczne, które 
decyduje o poziomie kapitału społecznego i stanowi fundament dla rozwoju Polski. Członkowie stowarzyszenia, to ludzie wierni 
swojej tożsamości, którzy chcą czynnie i skutecznie przekształcać rzeczywistość, zgodnie z mottem organizacji, którym są słowa 
Św. Jana Pawła II wypowiedziane w Siedlcach w 1999 r.: „Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które 
świeci w mrokach obojętności i egoizmu”.
Organizacj udało się przeprowadzić dziesiątki lokalnych i regionalnych inicjatyw. Organizowano spotkania historyczne, seanse 
filmowe, biegi patriotyczne, turnieje sportowe, programy profilaktyki uzależnień, itd. Czasem działania nie są widoczne dla więk-
szości społeczności, np. wtedy, gdy pomagają potrzebującym rodzinom w codziennych trudach. Stowarzyszenie zrealizowało bądź 
było partnerem blisko pięćdziesięciu projektów, dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych, począwszy od programów 
aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi, przez projekty edukacyjne w szkołach, aż po projekty wspierające inne organizacje poza-
rządowe. Wśród nich było 23 projekty, realizowane przez stowarzyszenie w ramach PO KL, jako tzw. inicjatywy lokalne w obsza-
rze rynku pracy, integracji społecznej i edukacji. Działania stowarzyszenia zostały dostrzeżone i docenione licznymi nagrodami. 
Dużym wyróżnieniem była możliwość zaprezentowania jednego z projektów edukacyjnych w programie TVP „Kawa czy herbata”. 
Aktualnie stowarzyszenie, oprócz lokalnych działań, skupia się na pomocy innym organizacjom i grupom społecznym. Współpro-
wadziło ważne dla subregionu siedleckiego projekty: „Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach, Ośrodek Wspierania Ekonomii Spo-
łecznej w subregionie siedleckim”. Od 2008 r. prowadzi Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych, który w 2016 r. patronatem 
honorowym objął Starosta Siedlecki. We współpracy w ramach Mazowieckiej Federacji na rzecz Ekonomii Społecznej realizuje 
projekty w skali województwa mazowieckiego, w ramach których tworzone i wspierane są inicjatywy organizacji pozarządowych, 
seniorów, kadr pomocy społecznej czy podmiotów tworzących produkty lokalne. 
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku wspólnie z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wo-
dyniach oraz Dworem Mościbrody w okresie 01.05.2016 – 31.12.2016 realizuje projekt pt. „Ośrodek Wspierania Organizacji Poza-
rządowych subregionu siedleckiego”.
Do udziału w projekcie realizatorzy zapraszają w szczególności członków, działaczy, pracowników oraz wolontariuszy organizacji 
pozarządowych oraz lokalnych liderów, zainteresowanych działaniami w organizacjach pozarządowych z terenu subregionu sie-
dleckiego. 

Realizacja projektu w 7 powiatach subregionu siedleckiego (garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, Miasto 
Siedlce) wypływa z istotnego problemu, który najkrócej można określić jako potrzebę wspomagania procesów rozwojowych III 
sektora subregionu siedleckiego. Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę kontynuowania działań dla NGO i aktywnych 
społeczności, które prowadzone były w ramach projektów partnerskich SOKIAL: OWOP, Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach 
oraz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim. W celu skutecznego i efektywnego realizowania założeń 
projektu profesjonalne wsparcie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych liderów podzielono na następują-
ce bloki działań:
1) Promocja -  informacja o formach wsparcia w ramach projektu, przekazywanie praktycznych informacji, będących w zakre-
sie szkoleń w ramach projektu, pokazanie efektów projektu oraz jego upowszechnienie w innych regionach Mazowsza, mających 
problem ze słabością III sektora na swoim terenie. Ponadto informacja świadczona jest w zakresie podstawowych informacji dot. 
funkcjonowania NGO. 
2) Doradztwo - pomoc członkom organizacji w bieżącej działalności organizacji (przekazywanie wiedzy w zakresie sprawozdaw-
czości, aktualnych programów dotacyjnych, pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, pomoc w obsłudze księgo-
wej, itd.). 
3) Animacja - działania ukierunkowane na tworzenie partnerstw lokalnych i wspieranie istniejących, zarówno wewnątrzsekto-
rowych, jak i międzysektorowych. W ramach zadania prowadzone są również: działania integrujące organizacje pozarządowe, 
służące lepszemu poznaniu ich członków, działania służące integracji międzysektorowej oraz promujące zróżnicowane formy ak-
tywności obywatelskiej. 
4) Szkolenia - cykl szkoleń, ukierunkowanych na wzrost wiedzy członków organizacji pozarządowych w zakresie działalności 
NGO, współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej, ewentualnie przekazanie mieszkańcom w/w powiatów informacji nt. 
lub różnych form aktywności obywatelskiej, zakładania organizacji (stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji, itd.) czy moż-
liwości dla grup nieformalnych.
Patronat honorowy nad projektem objął Starosta Siedlecki. 
Więcej informacji: e-mail: biuro@krzesk.pl, www.owop.krzesk.pl, FB: Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych – SOKiAL 
Projekt „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego” jest dofinansowany ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego.
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Stowarzyszenie Rozwoju Żeliszewa „Żeliszewiacy”

Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000389084    Rok powstania: 2011
Siedziba:    Żeliszew Duży 15, 08-130 Kotuń
Kontakt:   tel.: 510632251  
Prezes:    Emilia Strzalińska

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, rozwój miejscowości
Stowarzyszenie jest organizatorem zawodów sportowych, festynów, turniejów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  
i młodzieży oraz mieszkańców na terenie Gminy Kotuń.
Organizacja prowadziła „Wsparcie w rozwoju osobowości członków rodzin z problemem uzależnień”. W ramach tego projek-
tu zorganizowano spotkania z psychologiem oraz dwudniowy wyjazd dla rodzin z grupy zagrożonej problemem uzależnień.

Stowarzyszenie DESCARTES

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000519464    Data wpisu do rejestru: 14.08.2014 r.
Kontakt:    tel.: 506046764  e-mail: descartes@descartes.pl  
Prezes:    Marcin Sutryk

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, hobby, kultura  
i sztuka
Stowarzyszenie kontynuje m.in. działania zainicjowane przez 
Wschodnie Projekty Fotograficzne poprzez realizację sesji 
fotograficznych i wystaw pasjonatów fotografii i modelingu:  
w Stadninie Koni Janów Podlaski; wystawa zdjęć w przestrze-
ni sztuk UPH Siedlce; „Punk Rock” Siedlce; „Upiornie upior-
ny listopad” Siedlce; sesja fotograficzna pn. „Na chłopską 
nutę”; wystawa zdjęć Wschodnich Projektów Fotograficznych  
w Akademickiej Galerii Fotografii w Gmachu Instytutu In-
formatyki UPH w Siedlcach, sesja fotograficzna pn. „Wiosna, 
ach to Ty!”; sesja fotograficzna pn. „Cosplay”; Noc Muzeów 
oraz sesja fotograficzna „In the night”; sesja fotograficzna pn. 
„Powiew orientu”; sesja fotograficzna pn. „Baśniowo i waka-
cyjnie” w Mościbrodach; plenerowe spotkanie wraz sesją foto-

Stowarzyszenie Eduszansa.pl

Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000217351    Data wpisu do rejestru: 18.02.2016 r.
Siedziba:    08-114 Skórzec
Kontakt:    tel. 604943167  email: eduszansa.pl@wp.pl  www.eduszansa.pl 

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, młodzież, niepełnosprawni
Stowarzyszenie jest organizatorem zajęć terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajmuje się 
organizacją zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Gołąbku

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000319165    Rok powstania: 2009
Siedziba:     Gołąbek, ul. Szkolna 68, 08-114 Skórzec
Przewodnicząca:   Małgorzata Skoczylas

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, pomoc społęczna, rozwój miejscowości
Stowarzyszenie realiwało dwa projekty Nowy Start I i II pt. „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację za-
wodową”. W ramach tych działań 28 osób odbyło szkolenia w czterech blokach tematycznych: psychologiczno-handlowym, 
komputerowym, prawo jazdy, doradczo-praktycznym. Aż 24 uczestników uzyskało prawo jazdy kat. B. Umiejętności zdobyte 
w ramach szkoleń umożliwiły ich uczestnikom lepszy start na rynku pracy.
Stowarzyszenie działa również na rzecz promocji i rozwoju własnej miejscowości, są to takie działania, jak: „Święto Gołąbka” 
w 2010 roku oraz coroczne festyny promujące miejscowość i integrujące jej mieszkańców.

 Zdjęcie pamiątkowe laureatów konkursu fotograficznego Pokaż To! zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie Descartes (fot. Andrzej Chwedoruk)
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Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera

Forma prawna:  Stowarzyszenie zwykłe - Nr ew. 1/2010     Data wpisu do rejestru: 20.11.2010 r.
Siedziba:     ul. Siedlecka 30, 08-116 Seroczyn
Kontakt:     seroczyn@tlen.pl   www.seroczyn.wordpress.com  

Najważniejsze zakresy działania: hobby, ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój miejscowości

Najważniejsze (najciekawsze) zrealizowane projekty, programy, akcje lub inne formty aktywności organizacji:
Stowarzyszenie zajmuje się wydawaniem publikacji o charakterze historycznym i kolekcjonerskim „SEROCZYNIAK”. 
Grupa wydała pamiętnik patrona klubu - Bogusława Wernera, pt. „Wspomnienia z długiego życia”. Patron Klubu był osobą 
oddaną sprawom publicznym, dał świadectwo, że warto tworzyć oraz angażować się w inicjatywy dla dobra wspólnego. Peł-
niąc szereg funkcji w różnego rodzaju organizacjach społecznych, udowodnił, że wspólnym działaniem można zdziałać wiele 
dobrego.
Członkowie Klubu Kolekcjonerskiego prowadzą serwisy internetowe seroczyn.wordpress.com, seroczynnafilmowo.word-
press.com oraz stronę Seroczyna w serwisie społecznościowym Facebook.
Klubu uporządkował cmentarz żydowski w Seroczynie oraz stworzył lapidarium.
Ponadto Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera zajmuje się gromadzeniem i opisywaniem pamiątek do-
tyczących Seroczyna.

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000431273    Data wpisu do rejestru: 28.08.2012 r.
Siedziba:    Białki ul. Diamentowa 196, 08-110 Siedlce
Strona internetowa:   www.naszebialki.pl 
Prezes:    Barbara Łęczycka

Najważniejsze zakresy działania: rozwój miejscowości, edukacja, kultura i sztuka
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki działa na rzecz rozwoju miejscowości i integracji mieszkańców. Realizacji tego 

graficzną pn. ”Podróż w czasie” organizowana z AOF w Kazimierzu Dolnym; wystawa fotografii WPF w Centrum Kultury  
w Lublinie; rozpoczęcie warsztatów fotograficznych „Street Foto”; sesja fotograficzna pn. „Post Apocalyptic”; sesja fotograficzna 
 pn. „W kapeluszach”; wystawy fotograficzne: „Siedlce Street Foto”, „Powidoki”, „Plecy” oraz „The Underpass”; sesja fotogra-
ficzna pn. „Upiornie upiorne upiory”; wystawa „Street Foto Plus” w Centrum Kultury w Lublinie.
Stowarzyszenie organizowało współnie z „Kraina Bugu” warsztaty fotograficzne oraz wystawę malarstwa współczesnego: 
„Warsztaty fotograficzne – fotografia dokumentalna i reportażowa” – prowadzone przez Annę Musiałówną. Spotkanie z Mau-
ricio Farfanem oraz Agatą Trojanowską „Siła kobiecości”.
Organizacja brała udział w akcji „Każdy może być Mikołajem” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz „Odrobina 
uśmiechu” - festynie organizowanym przez Stowarzyszenie Centruś w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Najpopularniejszymi działaniami podejmowanymi przez stowarzyszenie są otwarte sesje fotograficzne, realizowane w ra-
mach stałego projektu funkcjonującego pn. „Wschodnie Projekty Fotograficzne”.
Najbardziej interesującym wydarzeniami w 2016 r. były warsztaty fotograficzne z Michałem Buddabarem, warsztaty z wizażu 
z Magdaleną Domańską oraz sesja fotograficzna pn. „Noce i dnie”, które odbyły się w lipcu w Wodyniach, przy współpracy 
z SOKiAL.

Uczestnicy jednej z wielu otwartych sesji zdjęciowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Descartes w ramach Wschodnich Projektów Fotograficznych  
(Fot. Studio Ananas)
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Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA jest organizatorem pikników integracyjnych „Jesteśmy tacy 
sami”. W 2016 r. odbyła się trzecia tego typu impreza. W 2014 i 2015 roku przesdsięwzięcie było objęte dofinansowaniem 
przez FIO w ramach projektu „W grupie siła”.
Ponadto Stowarzyszenie skupia swoją działalność na wsparciu dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, organizując różnego 
rodzaju zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, m.in.: zajęcia z hipoterapii i biofeedback (dofinansowanie Gmina Siedlce), 
nauka pływania – „Pływać każdy może” (dofinansowanie powiat siedlecki) i „Jak ryba w wodzie” (dofinansowanie Gmina 
Siedlce). 
Ponadto Stowarzyszenie organizowało wakacyjne zajęcia dla dzieci: „Po uśmiech w wakacje” – świetlice środowiskowe (dofi-
nansowanie Gmina Siedlce) i półkolonie „Na przekór wszystkim” (dofinansowanie z PFRON).

Stowarzyszenie Nasze Iganie
Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000323758    Rok powstania: 2008, 
Siedziba:    ul. Siedlecka 113, 08-103 Nowe Iganie
Adres koresp.:   ul. 10 Kwietnia 7, 08-103 Nowe Iganie
Kontakt:   tel.: 663704298  e-mail: biuro@naszeiganie.org  www.naszeiganie.org 
Prezes:    Tomasz Nasiłowski

Najważniejsze zakresy działania: ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka, sport 
i rekreacja

Stowarzyszenie Nasze Iganie corocznie organizuje uroczystości obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości pod pomnikiem Bitwy pod Iganiami.
Stowarzyszenie współdziałało w rekonstrukcji historycznej w 180 rocznicę bitwy pod 
Iganiami, a w 2014 roku w Muzeum Regionalnym zorganizowało wystawę poświę-
coną bitwie oraz wydało katalog wystawy i pocztówki promujące miejscowość i jej 
historię. Stowarzyszenie jest także wydawcą trzech książek poświęconych Iganiom.
Ponadto Stowarzyszenie organizuje rajdy rowerowe i wycieczki krajoznawcze dla 
swoich członków i sympatyków oraz pikniki i kuligi integracyjne dla mieszkańców.

celu sprzyjają podejmowane przez Stowarzyszenie cykliczne przedsięwzięcia: Orszak Trzech Króli, obchody Święta Niepod-
ległości, „Święto Wsi Białki”, impreza kusaki na zakończenie karnawału, wycieczki krajoznawcze. 
Ponadto w ramach Stowarzyszenia funkcjonuje grupa śpiewacza „Białki”. Stowarzyszenie prowadzi też stronę internetową 
http://naszebialki.pl/ oraz stronę na facebooku: https://www.facebook.com/nasze.bialki/ 

Stowarzyszenie „Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego”

Forma prawna:  Stowarzyszenie zwykłe - Nr ew. 1/2016    Data wpisu do rejestru: 06.06.2016 r. 
Siedziba:     Stok Lacki, 08-110 Siedlce

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, rozwój miejscowości

Mimo bardzo krótkiego okresu działania Stowarzyszenie współorganizowało  
IV Festiwal Biesiadny w Stoku Lackim. Głównym celem tej imprezy jest integra-
cja społeczności lokalnej oraz promocja lokalnych artystów. 
We współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywni na PLUS” Stowarzyszenie „Miesz-
kańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego” zorganizowało w świetlicy w Stoku Lackim 
szkolenie z zakresu pierwsej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego poru-
szania się po lokalnych drogach na rowerze. 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA
Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000471621,    Data wpisu do rejestru: 14.12.2010 r.
Siedziba:    Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 35, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel. 692280353  e-mail: stowarzyszenie.mgielka@wp.pl
Prezes:    Elżbieta Karpik

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, młodzież, współpraca ze środowiskiem

IV Festiwal Biesiadny w Stoku Lackim - występy:  
Route 66,  muzyka cygańska 

Wydana przez stowarzyszenie monografia Igań 2014 r. 
Rajd rowerowy - Ścieżkami historii
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Najważniejsze zakresy działania: ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny, rozwój gospodarczy

Stowarzyszenie w środowisku lokalnym prowadzi „świąteczne zbiórki żywności”. Zebrane produkty są przekazywane rodzi-
nom wielodzietnym. Organizacja współpracowała przez wiele lat z Bankiem Żywności w Siedlcach.
Organizacja co roku funduje nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminów.
Stowarzyszenie w latach 2013-2014 realizowało projekt „Jestem sobą w tłumie świata” ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Przez 15 miesięcy młodzież, uczestnicząca w projekcie, rozwijała swoją aktywność, wiarę we własne 
możliwości oraz zdolność pracy w grupie. Powstało 5 grup zainteresowań: taneczna, wokalna, instrumentalna, fotograficzna 
i projektancka. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji. Projekt miał na celu aktywizację młodych, by nie 
bali się realizować swoich marzeń, byli dumni z miejsca, w którym mieszkają, uwierzyli w swoje możliwości. 
Stowarzyszenie było partnerem 3 projektów w ramach mikrodotacji FIO 2014: „Bajeczny plac zabaw” – realizator grupa 
nieformalna Piękne Mordy, „Radosny smyk” – realizator grupa nieformalna Wesoła Leśniczówka, „Gwarna świetlica” – reali-
zator grupa nieformalna Jedność. Stowarzyszenie objęło opieką mogiły żołnierzy I i II wojny światowej, żołnierzy 8 Dywizji 
WP oraz Dzieci Zamojszczyzny.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Olszycu Szlacheckim

Forma prawna:  uczniowski klub sportowy - Nr ew. 19   Data wpisu do rejestru: 27.11.1995 r.
Siedziba:     Olszyc Szlachecki 25, 08-113 Domanice
Kontakt:    tel.: 25 6426175  e-mail: olszyc1@wp.pl   www.spolszyc.edu.pl 
Prezes:     Sylwester Bobryk

Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, profilaktyka uzależnień

Klub przygotowuje zawodników oraz uczestniczy w rozgrywkach sportowych: turnieje piłki nożnej; zawody lekkoatletycz-
ne. Ponadto jest organizatorem imprezy popularyzującej aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży – „Bieg po zdrowie” 
ulicami Olszyca.

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel”
Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000260088,    Data wpisu do rejestru: 30.07.2006 r.
Siedziba:    Borki-Wyrki 17, 08-106 Zbuczyn
Kontakt:   tel.: 664141180  e-mail: zsn.kornelmak@wp.pl  www.zsn-kornel.pl 
Prezes:    Urszula Niedziółka
Najważniejsze zakresy działania: edukacja, kultura i sztuka, młodzież

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel” wspiera działalność oświatową i kulturalną dzieci i młodzieży 
z terenu powiatu siedleckiego. Stowarzyszenie prowadzi placówki oświatowe: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. 
Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie „Kornel” przyłączyły się do programu Fundacji Zielonych Inicjatyw, dzięki czemu 
powstał przy budynku szkoły ogródek, który wykorzystywany jest do urozmaicania zajęć z przyrody i angażowania uczniów 
do współnej pracy na rzecz ochrony środowiska. Ochronie środowiska służyła również częściowa wymiana oświetlenia szko-
ły na led, zrealizowana w ramach programu Lokalne Inicjatywy, przy współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa ze środków NFOŚiGW.
Stowarzyszenie „Kornel” jest organizatorem Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych. W 2016 roku od-
był się on już po raz siedemnasty i wzięło w nim udział około 1000 uczestników z województw: mazowieckiego, lubelskiego 
i podlaskiego. Przegląd odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Starosty Siedleckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Siedlce, Wójta Gminy Zbuczyn 
i Wójta Gminy Wiśniew.

Naszym Dzieciom Stowarzyszenie

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000481573   Data wpisu do rejestru: 21.10.2013 r.
Siedziba:       ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy, 
Kontakt:      tel.: 530111797  e-mail: jolanta_stanczuk@o2.pl
Prezes:       Jolanta Stańczuk
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Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orlik” w Dziewulach

Forma prawna:  uczniowski klub sportowy - Nr ew. 1/05   Data wpisu do rejestru: 26.04.2005 r.
Siedziba:            Dziewule, ul. Kościelna 10, 08-106 Zbuczyn
Kontakt:           tel.: 25 6416328 e-mail:   sp.dziewule@vp.pl 
Prezes:            Jarosław Boruta
Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, hobby, turystyka

ULKS „Orlik” organiuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Klubowi udało się pozyskać sprzęt sportowy do realizacji 
zajęć z piłki ręcznej i piłki nożnej. Ponadto klub pozyskał środki finansowe od sponsorów na zakup strojów sportowych dla 
zawodników. Dla swoich człoków klub organizuje wyjazdy na mecze reprezentacji piłki nożnej, rugby i inne wydarzenia 
sportowe. Klub wspólpracuje ze Szkołą Podstawową w Dziewulach i Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Przyszłość” 
w Dziewulach.
Klub jest organizatorem licznych imprez sportowych m.in. turnieju piłki plażowej oraz wspomaga organizację zajęć „Szkolna 
Kumulacja Aktywności” z Lidią Chojecką.

Grupa EkoLogiczna
Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000421475    Data wpisu do rejestru: 12.03.2012 r.
Siedziba:    ul. Kraszewskiego 24, 08-110 Siedlce
Kontakt:    ekogrupa@o2.pl     www.grupaekologiczna.org.pl
Przewodniczący:   Wiesław Kalicki

Najważniejsze zakresy działania: ochrona środowiska, edukacja, współpraca międzynarodowa

Grupa EkoLogiczna jest organizatorem rajdu rowerowego „Szlakiem bocianich gniazd”, który swoim zasięgiem obejmuje  
3 gminy powiatu siedleckiego. Adresatami i uczestnikami przedsięwzięcia są dzieci, młodzież i dorośli (około 100 osób), 
którzy w trakcie rajdu poznają bogactwo przyrody powiatu siedleckiego, ciekawostki lokalne oraz interesujących ludzi.

Uczniowski Klub Sportowy „SKRUS-Hołubla”
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy- Nr ew. 40    Data wpisu do rejestru: 28.12.2000 r.
Siedziba:           ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Hołubla
Kontakt:          tel.: 25 6313127  
Prezes:           Maciej Tomaszewski
Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, edukacja

Klub organizuje na terenie Gminy Paprotnia zawody sportowe: dla szkół podstawowych – tenis stołowy, piłka nożna, ko-
szykówka, ringo; turnieje O Puchar Wójta Gminy Paprotnia. Ponadto klub organizuje wyjazdy na mecze Legii Warszawa  
w ramach akcji „Kibicuj z klasą”. Jest także organizatorem zajęć wędkarskich i zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży 
w gminie Paprotnia oraz akcji sprzątania miejscowosci Hołubla.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Strzałka” w Strzale
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy - Nr ew. 18   Data wpisu do rejestru: 19.07.1995 r.
Siedziba:            ul. Sokołowska 1, 08-110 Chodów
Kontakt:           tel.: 504631866  e-mail:  k.rusinek@op.pl 
Prezes:            Krzysztof Rusinek
Najważniejsze zakresy działania: sport i rekreacja, młodzież

LUKS „Strzałka” prowadzi zajęcia sportowe (rugby oraz piłka nożna) dla dzieci i młodzieży z Gminy Siedlce. Klub z sukce-
sami uczestniczy w regionalnych oraz ogólnopolskich turniejach rugby i rugby tag. W 2015 roku uczestniczył w Międzyna-
rodowym Turnieju w Łodzi zajmując IV miejsce; Ogólnopolskim Turnieju w Łodzi – III miejsce w Polsce (grupa młodsza). 
Zawodnicy grupy starszej zajęli III miejsce w Ogólnopolskim Finale Rugby w Poznaniu oraz IV miejsce w Turnieju w Jaro-
cinie k. Kalisza. W 2016 r. klub uczestniczył w turniejach organizowanych w Siedlcach zajmując I miejsce w swojej grupie, 
w Warszawie – II miejsce, w Łodzi w Międzynarodowym Turnieju – IV miejsce oraz w Ogólnopolskim Turnieju Rugby w 
Krakowie – II miejsce w Polsce (przegrywając w finale z „Arką” Gdynia 0-1). LUKS „Strzałka” został zaproszony na Piknik 
Olimpijski do Warszawy, gdzie promował swoją gminę oraz rugby – jako dyscypline sportu dla wszystkich.
Klub co roku organizuje kilkudniowe obozy sportowe dla swoich zawodników.
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Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000382618   Data wpisu do rejestru: 30.03.2011 r.
Siedziba:    ul. Łomżyńska 2, 08-110 Siedlce
Kontakt:    e-mail: stowarzyszenie@zawsze-razem.org www.zawsze-razem.org 
Prezes:    Mariola Toczyska
Najważniejsze zakresy działania: niepełnosprawni

Stowarzyszenie „Zawsze Razem” organizuje dla swoich podopiecznych majówki, wycieczki, pikniki, zabawy mikołajkowe, 
podczas których rodzice i dzieci mogą się poznać i wspólnie bawić. 
W ramach działań organizacji dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania rodziców w podziale na 2 grupy: rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym i starszych. Spotkania służą wymianie 
informacji na wszystkie tematy, związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz funkcjonowaniem 
stowarzyszenia. Adresatami są głównie rodzice najmłodszych dzieci, z którymi rodzice dzieci starszych dzielą się doświad-
czeniami.
Od października 2011 r. prowadzone są zajęcia grupowe dla małych dzieci z zespołem Downa. Mają one na celu wspieranie 
ich rozwoju. Są to zajęcia kompensacyjno-rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów: pedagoga specjalnego, logopedę, 
muzykoterapeutę, terapeutę SI, przy współudziale rodziców oraz wolontariuszy.
Od roku 2013 prowadzone są również zajęcia z zakresu muzykoterapii z elementami SI. 

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 000036260 Rok powstania: 1994  Data wpisu do rej.: 16.08.2001 r.
Siedziba:    ul. Leśna 96, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel: 25 6435684 , 602394301 e-mail: siedlce_alz@op.pl  www.alzheimer.org.pl  
Prezes:    Maria Leszczyńska

Grupa działa na rzecz ochrony i badania bociana białego. Rocznie re-
montuje około 10 gniazd bocianich, obrączkuje ponad 500 młodych 
ptaków, prowadzi akcję edukacyjną związana z bocianem: corocznie 
jest to ok. 50 prelekcji w szkołach i przedszkolach.
Inną ważną inicjatywą jest akcja edukacyjna „Przeciwko strzelaniu do 
bocianów w Libanie” skierowana do społeczeństwa libańskiego, którą 
stowarzyszenie podjęło we współpracy z ambasadą polską w Bejrucie, 
Ministerstwem Środowiska Libanu, organizacjami pozarządowymi  
i osobami prywatnymi.

Polski Związek Niewidomych
Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000042049 
Siedziba:      ul. Błonie 11/58U, 08-110 Siedlce
Kontakt:      tel. 25 6447884 
Prezes koła:     Anna Gębka
Najważniejsze zakresy działania: edukacja, niepełnosprawni, pomoc społeczna

Koło corocznie organizuje trzy imprezy turystyczno-integracyjne dla dzieci członków PZN i ich rodzin. Ponadto organizuje 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, pielgrzymki piesze do sanktuariów w Hołubli, a co 2 lata krajową pielgrzymkę niewi-
domych. Koło wspiera swoich członków w uczestnictwie w życiu kulturalnym, organizując wyjazdy na spektakle teatralne  
z audiodeskrypcją oraz na seanse filmowe. Wg potrzeb swoich członków Koło organizuje:
- poradnictwo w sprawach rehabilitacji i porad prawnych, 
- instruktaż Braile`a, 
- instruktaż orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, 
- prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego z uwzględnieniem nowości w tym zakresie.

Na terenie powiatu siedleckiego bociany wychowują nawet 6 młodych
fot I. Kaługa



30 31

Osoba upoważniona do reprezentacji:  Anna Jędrzycka
Najważniejsze zakresy działania: niepełnosprawni, seniorzy, pomoc społeczna

Koło Terenowe PZG w Siedlcach skupia 455 członków. Organizacja prowadzi „Środowiskowy program rehabilitacji, wspar-
cia i integracji społecznej osób niesłyszących” przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.  
W związku z realizacją programu odbywają się spotkania środowiskowe: piknik integracyjny, zajęcia warsztatowe – plastycz-
ne, cukiernicze. 
W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych organizacja realizuje program „Aktywni  
w świecie ciszy – zdrowie dla osób starszych niesłyszących”. Organizowane są: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób star-
szych, spotkania z psychologiem, pielęgniarką, salonik piękności (fryzjerka, kosmetyczka).

Fundacja „Żółty Latawiec”
Forma prawna:  Fundacja -  Nr KRS 0000484014    Data wpisu do rejestru: 04.11.2013 r.
Siedziba:    ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel. 792977477     e-mail: fundacja@zoltylatawiec.pl www.fundacja.zoltylatawiec.pl 
Prezes:    Barbara Sienkiewicz
Najważniejsze zakresy działania: edukacja, zdrowie, niepełnosprawni.

Fundacja prowadzi diagnozy w kierunku zaburzeń rozwojowych, terapię 
dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
Fundacja „Żółty Latawiec” od marca 2015 r. do marca 2016 r. realizowała 
projekt „Dzieci z autyzmem – wyjście z siedleckiego cienia wykluczenia” 
w ramach programu Obywatele Dla Demokracji, finansowany z EOG. W 
ramach działania prowadzone były: bezpłatny punkt konsultacyjny dla ro-
dziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem 
i zespołem Aspergera, spotkania wzmacniające dla rodziców dzieci z auty-

Najważniejsze zakresy działania: seniorzy, niepełnosprawni, edukacja

W ramach odpłatnej działalności pozytku publicznego Stowarzyszenie 
prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera o 
zasięgu krajowym. Dom prowadzony jest w dwóch miejscowościach 
na terenie powiatu siedleckiego: Ptaszki i Kukawki. Przebywa w nim 
łacznie 50 osób. Dom zapewnia całodobową opiekę, terapię zajęciową, 
rehabilitację oraz pomoc medyczną. Organizowane są kilkudniowe 
wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, biblioteki. Do domów zaprasza-
ne sa zespoły artystyczne (młodzież, seniorzy, aktorzy). Mieszkańcy 
uczestniczą w konkursach, przeglądach, piknikach i spotkaniach. Or-
ganizowane są imprezy okolicznościowe z okazji świąt państwowych  
i kościelnych. 
W ramach działalności nieodpłatnej stowarzyszenie: prowadzi Grupę Wsparcia dla rodzin opiekujących się chorym na  
Alzheimera i z innymi chorobami mózgu; w spotkaniach uczestniczą lekarze, pielęgniarki, terapeuci, rehabilitant, pracow-
nik socjalny, prawnik; organizuje praktyki i staże (we współpracy ze szkołami i uczelniami w zawodach: logopeda, opiekun 
medyczny, opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka geriatryczna, rehabilitant, fizjoterapeuta; 
organizuje w swoich domach pikniki integracyjne; działa na rzecz podniesienia jakości życia osób z chorobą Alzheimera, 
włączając się w działania europejskiej organizacji alzheimerowskiej, uczestnicząc w pracach Ogólnopolskiego Porozumienia 
Organizacji Alzheimerowskich w zakresie wprowadzenia w Polsce Narodowego Planu Alzheimerowskiego; organizuje wo-
lontariat.

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach
Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000413156  Data wpisu do rejestru: 07.03.2012 r.
Siedziba:    ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel. 25 6324378  e-mail: pzg.siedlce@wp.pl 

Wycieczka do Wilanowa

Fundacja „Żółty Latawiec” wspiera najmłodszych
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Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań”

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000166541    Data wpisu do rejestru: 23.07.2003 r.
Siedziba:    ul. W.S. Reymonta 2A, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel. 668354628     e-mail: ssouu-przystan@o2.pl  www.przystansiedlce.pl 
Prezes:    Małgorzata Bakiera
Najważniejsze zakresy działania: niepełnosprawni, sport i rekreacja, pomoc społeczna

Stowarzyszenie organizuje coroczne plenery artystyczne dla osób niepełnosprawnych. Mają one na celu rozwijanie umie-
jętności plastycznych i wrażliwości na otaczające piękno. Plenery organizowane są w ciekawych, inspirujących artystycznie 
miejscach: Kazimierz Dolny, Drohiczyn, Jabłonowiec, Nałęczów, Bieszczady, Mazury, Zakopane. Grupowe wyjazdy integrują 
młodych ludzi i umożliwiają relaks i wypoczynek, jednocześnie ucząc samodzielności i funkcjonowania w życiu codzien-
nym. Są doskonałym sprawdzianem w okazywaniu sobie wzajemnej pomocy i zrozumienia oraz integrują uczestników ze 
środowiskiem osób zdrowych. Kolejnym punktem działania stowarzyszenia jest organizowanie wycieczek krajoznawczo- 
turystycznych. Podopieczni byli na wycieczce w Trójmieście, Malborku, Toruniu, w Górach Świętokrzyskich oraz na Litwie 
w Wilnie i Druskiennikach.
Corocznie, wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy przy MOPR w Siedlcach, Stowarzyszenie organizuje bale 
karnawałowe, cieszące się powodzeniem w środowisku osób niepełnosprawnych (wcześniej podopiecznym zorganizowano 
kurs tańca). W balu uczestniczy już, wraz ze swoimi terapeutami, opiekunami czy rodzicami, ok. 200 osób niepełnospraw-
nych z Siedlec, Skórca, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego i Białej Podlaskiej.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000041349   Rok powstania 1958
Siedziba Zarządu Rejonowego:    ul. 3 Maja 28 p. 310, 08-110 Siedlce
Najważniejsze zakresy działania: pomoc społeczna, niepełnosprawni, młodzież

zmem, szkolenia dla lekarzy i nauczycieli.
Od listopada 2014 roku do maja 2015 roku zrealizowany został projekt 
„Rozkład jazdy dla autysty” finansowany przez Krajową Radę Notariatu 
RP. Założeniem projektu była specjalistyczna pomoc w naturalnym śro-
dowisku dziecka.
W 2015 roku, w ramach uzyskanego wsparcia z Miasta Siedlce na reali-
zację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, funda-
cja stworzyła program diagnostyczno-terapeutyczny i objęła nim dzieci,  
u których występują zaburzenia rozwojowe. W ramach projektu przepro-
wadzono 12 diagnoz pod kątem autyzmu i zespołu Aspergera dla dzieci od 
6 miesiąca życia z terenu Siedlec. Ponadto fundacja organizuje liczne dzia-
łania na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin poprzez organizację konfe-
rencji, warsztatów, stażów dla rodziców, nauczycieli, studentów. Organizo-
wane są również konkursy plastyczne, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci. 

Fundacja Dobre Słowo

Forma prawna:  Fundacja -  Nr KRS 0000441260    Data wpisu do rejestru: 22.11.2012 r.
Siedziba:    ul. Rakowiecka 4/16, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel. 602743606  e-mail: fundacjadobreslowo@gmail.com 
Prezes:    Monika Dziewulska
Najważniejsze zakresy działania: edukacja, zdrowie, niepełnosprawni

Praca Fundacji polega na żmudnej rehabilitacji, bez spektakularnych sukcesów, która jednak przynosi znaczne efekty w po-
prawie funkcjonowania podopiecznych. 
Jednym z ciekawszych projektów realizowanych przez Fundację był „Malowane tradycje, program zajęć rehabilitacyjnych 
przez sztukę”.

„Żółty Latawiec” wspiera dzieci i ich rodziców
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Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA”

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000463391    Data wpisu do rejestru: 23.05.2013 r.
Siedziba:    ul. Dylewicza 23, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel. 513092222 e-mail: szansa.siedlce@gmail.com www.szansa.siedlce.pl 
Prezes:    Mirosława Paczóska
Najważniejsze zakresy działania: profilaktyka uzależnień, zdrowie, młodzież

Stowarzyszenie „SZANSA” od 2013 roku realizuje projekty skierowane do osób uzależnionych, jak i współuzależnionych oraz 
doświadczających przemocy. Są to porady, konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe. Z pomocy organizacji korzysta 
rocznie ok. 160 osób. Ze stowarzyszeniem współpracują psycholodzy, terapeuci, psychoterapeuci, trenerzy i socjoterapeu-
ci. W maju 2015 r. i czerwcu 2016 r. stowarzyszenie zorganizowało konferencje ks. Marka Dziewieckiego, autora kilkuna-
stu książek z dziedziny psychologii, profilaktyki i terapii uzależnień. W sierpniu 2015 i 2016 r., we współpracy z ks. Jac-
kiem Szostkiewiczem, proboszczem Parafii Bł. Męczenników Podlaskich, zorganizowano Rodzinne Pikniki Trzeźwościowe  
RAZEM ŁATWIEJ, w których uczestniczyło ok. 1000 osób. Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „SZANSA” jest członkiem 
Federacji Organizacji Pozarządowych Mazowsze Wschodnie i bierze czynny udział w jej pracach.

Stowarzyszenie „RAJ”

Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000471621    Data wpisu do rejestru: 30.07.2013 r.
Siedziba:    Radomyśl 46, 08-112 Wiśniew
Kontakt:    tel. 25 647385 email: stowarzyszenie.raj@op.pl www.zo-radomysl.pl/stowarzyszenie 
Prezes:    Urszula Mężyńska
Najważniejsze zakresy działania: edukacja, młodzież, współpraca ze środowiskiem

Stowarzyszenie „RAJ” współpracowało z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. W ramach tej współpracy zrealizowano dwa 
projekty: „Świetlica moich marzeń” – zajęcia rozwijające dla dzieci uczęszczających do świetlicy przyszkolnej oraz „Mali 
meteorolodzy” – zajęcia badawcze polegające na badaniu czynników pogodowych, zbieraniu i opracowywaniu danych oraz 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Siedlcach jest jednostką terenową stowarzyszenia nie posiadającą 
osobowości prawnej.
Polski Komitet Pomocy Społecznej jest jedną z organizacji wybranych do realizacji działań w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Pomoc kierowana jest do osób o niskich dochodach, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, kwalifiko-
wanych do pomocy żywnościowej przez ośrodki pomocy społecznej.
PKPS realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego, prowadzi noclegownię dla osób bezdomnych  
(550 miejsc). Organizacja wspiera również bezdomnych w poszukiwaniu pracy.
Stowarzyszenie działa także w zakresie profilaktyki alkoholowej – co tydzień odbywają się spotkania AA z kapelanem PKPS. 
Ponadto organizacja realizuje szereg cyklicznych imprez: choinka noworoczna dla dzieci (uczestniczy ok. 600 dzieci), wie-
czerze wigilijne i śniadania wielkanocne, kolonie letnie dla dzieci, festyn z okazji Dnia Dziecka.

Stowarzyszenie Aktywni na Plus

Forma prawna:  Stowarzyszenie - Nr KRS 0000510084    Data wpisu do rejestru: 22.05.2014 r.
Siedziba:    ul. Wiejska 16, 08-110 Siedlce
Kontakt:    tel. 666022150, 793222242     e-mail: ejasgnat12@onet.pl  
Prezes:    Elżbieta Jasińska-Gnat
Najważniejsze zakresy działania: edukacja, niepełnosprawni, ratownictwo

Stowarzyszenie Aktywni na Plus realizowało zajęcia dla niepełnosprawnej młodzieży w ramach projektów „Cudze chwali-
cie, a swego nie znacie” oraz „Śladami naszych przodków”. Ponadto w ramach projektu „Inwestujemy w siebie!” prowadziło 
szkolenia dla młodzieży z zakresu pierwszej pomocy i opieki nad osobami przewlekle chorymi. Strowarzyszenie realizowało 
również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i przepisów ruchu drogowego – „Widzieć to być bezpiecznym”. Ważnym dzia-
łaniem stowarzyszenia była również „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży”. 
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W ramach współpracy z Kulczyk Fundation powstał odcinek programu „Efekt Domina” promujący działalność naszej orga-
nizacji. Przedstawiono działania opiekuńczo-wychowawcze Wioski Dziecięcej w Siedlcach oraz w ramach Programu Umac-
niania Rodziny. Ponadto Kulczyk Fundation przekazała 100 tys. zł na remont świetlicy w Grali Dąbrowiźnie. Dzięki dzieci 
mają zapewnione wysokiej jakości warunki do nauki i rozwijania zainteresowań.
W 2016 roku w Wiosce Dziecięcej w Siedcach realizowana jest III polska edycja międzynarodowego programu wolontariac-
kiego Schwarzkopf Professional o nazwie „Shaping Futures”. Jego celem jest stworzenie młodym ludziom szans na lepszą 
przyszłość poprzez naukę zawodu fryzjera. Zajęcia prowadzą wolontariusze – styliści Schwarzkopf Professional. 

porównywaniu ich z miastem.
Ponadto Stowarzyszenie blisko współpracuje z Gminą Wiśniew. Efektem tej współpracy był Festyn Rodzinny w Radomyśli 
oraz Festiwal Nauki Klubu Młodych Odkrywców.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Forma prawna: Stowarzyszenie - Nr KRS 0000056901 Rok powstania 1984  Data wpisu do rejestru: 31.10.2001 r.
Siedziba:    Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa
Kontakt:    tel. 22 6221672  email: info@wioskisos.org www.wioskisos.org 
Prezes:    Barbara Grasińska-Ciereszko
Najważniejsze zakresy działania: piecza zastępcza, wspieranie rodzin, działania rzecznicze na rzecz dzieci pozbawionych 
opieki rodzicielskiej lub zagrożonych jej utratą

Organizacja działa na terenie całego kraju. W powiecie siedleckim prowadzi w Gminie Skórzec (od 2010 r.) i w Gminie  
Domanice (od 2016 r.) Program Umacniania Rodziny, w ramach którego funkcjonują świetlice środowiskowe  
„Iskierka Nadziei” w Grali Dąbrowiźnie i Nowakach oraz „Promyk” w Domanicach i Olszycu Szlacheckim. Pracownicy Sto-
warzyszenia podejmują pracę z rodzinami w środowisku domowym. Udzielają wsparcia i pomocy rodzinom znajdującym 
się w kryzysie, często zagrożonym ograniczeniem lub utratą praw rodzicielskich. W trosce o najmłodsze dzieci w ramach 
Programu Umacniania Rodziny w gminie Skórzec w ciągu ostatnich 2 lat realizowane były projekty „Bezpieczny start” i „Bez-
pieczny start II”. Wsparcie rodzin w kryzysie było możliwe dzięki pozyskaniu środków z Programu Grantowego „Bezpieczne 
dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Wsparciem objęte zostały dzieci od 3 do 6 r.ż. zagrożone krzywdzeniem oraz ich ro-
dzice. W ramach projektów realizowano m.in.: warsztaty z elementami socjoterapii dla dzieci (bajkoterapia, muzykoterapia, 
arteterapia); warsztaty ogólnorozwojowe „Mamo, tato pobaw się ze mną” dla dzieci i rodziców; warsztaty psycho-edukacyjo-
-terapeutyczne dla rodziców; konsultacje psychologiczne; pracę socjalną w domach; organizowano uroczystości okoliczno-
ściowe sprzyjających integracji – Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Matki, wyjazd do farmy iluzji. 
Stowarzyszenie realizowało również projekt „Danone masz pomysły? Podziel się posiłkiem”, dzięki któremu organizacja za-
pewniła zajęcia sprzyjające rozwojowi wychowanków, m.in. kształcenie nawyków zdrowego odżywiania i dbania o higienę 
jamy ustnej.
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Uczniowski Klub Sportowy „Liwiec” w Pruszynie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 27 października 1994 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Pruszynie   08-110 Siedlce 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Seroczynie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy    Data rejestracji: 28 października 1994 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Seroczynie  08-116 Seroczyn

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Rudzie Wolińskiej
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy    Data rejestracji: 28 października 1994 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej  08-117 Wodynie

Uczniowski Klub Sportowy w Wodyniach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy    Data rejestracji: 20 maja 1995 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Wodyniach   08-117 Wodynie

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Mordach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy    Data rejestracji: 28 kwietnia 1995 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Mordach   08-140 Mordy

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Grali
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 6 lipca 1995 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Grali   08-114 Skórzec

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Golsport” w Golicach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 27 czerwca 1994 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Golicach,    08-110 Siedlce

Uczniowski Klub Sportowy „SP Iganie” w Iganiach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy    Data rejestracji: 19 lipca 1994 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Iganiach,    08-110 Siedlce

Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sparks” w Kotuniu
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 29 września 1994 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Kotuniu    08-130 Kotuń 

Uczniowski Klub Sportowy w Wiśniewie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 24 października 1994 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Wiśniewie  08-112 Wiśniew 

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie 
stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalno-
ści gospodarczej wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę 
Siedleckiego (stan na 31 sierpnia 2016 r.)
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Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Bojmiu
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 28 sierpnia 1996 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Bojmiu   08-130 Kotuń

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 4 października 1996 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Skórcu   08-114 Skórzec

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Atlas” w Paprotni
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 14 listopada 1996 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Paprotni   08-107 Paprotnia

Uczniowski Klub Sportowy Żbik przy Szkole Podstawowej w Borkach Wyrkach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 9 stycznia 1997 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Borkach-Wyrkach  08-106 Zbuczyn

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Radomyśli
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 12 marca 1997 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Radomyśli  08-112 Wiśniew

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Mokobodia” w Mokobodach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 16 kwietnia 1997 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Mokobodach  08-124 Mokobody

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Strzałka” w Strzale
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 19 lipca 1995 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Strzale    08-110 Siedlce

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Olszycu Szlacheckim
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 27 listopada 1995 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim  08-113 Domanice

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Nowym Krzesku
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 28 listopada 1995 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Nowym Krzesku   08-111 Krzesk

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Białki w Białkach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 25 stycznia 1996 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Białkach   08-110 Siedlce

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Zentis” w Żelkowie Kolonii
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 4 marca 1996 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Żelkowie Kolonii  08-110 Siedlce

Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” Zbuczyn
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 30 maja 1996 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Zbuczynie  08-106 Zbuczyn
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Uczniowski Klub Sportowy „Trapez” w Łysowie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 26 lutego 1999 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Łysowie   08-109 Przesmyki

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piorun” w Korczewie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 18 maja 1999 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Korczewie   08-108 Korczew

Uczniowski Klub Sportowy „Gimsport” przy Gimnazjum w Domanicach Kolonii
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 1 października 1999 r.
Siedziba: Gimnazjum w Domanicach Kolonii  08-113 Domanice

Gimnazjalny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 28 października 1999 r.
Siedziba: Gimnazjum w Skórcu    08-114 Skórzec

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Szkole Podstawowej w Przesmykach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 13 grudnia 1999 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Przesmykach  08-109 Przesmyki

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” z siedzibą w Mordach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 8 marca 2000 r.
Siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 08-140 Mordy

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Cisiu Zagródziu
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 13 czerwca 1997 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Cisiu Zagródziu  08-130 Kotuń

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Stany”
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 14 sierpnia 1997 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach  08-114 Skórzec

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Trzynastka”
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 19 stycznia 1998 r.
Siedziba:  Szkoła Podstawowa w Śmiarach   08-112 Wiśniew

Uczniowski Klub Sportowy „NKT – SPORT” w Suchożebrach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 17 marca 1998 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Suchożebrach  08-125 Suchożebry

Uczniowski Klub Sportowy „Kosem” w Izdebkach Kosnach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 1 czerwca 1998 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Izdebkach-Kosnach 08-106 Zbuczyn

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „IKAR” w Żeliszewie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 23 listopada 1998 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Żeliszewie  08-130 Kotuń
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Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum w Wiśniewie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 22 listopada 2001 r.
Siedziba: Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie  08-112 Wiśniew

Uczniowski Klub Sportowy „777” przy Gimnazjum w Suchożebrach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 14 marca 2001 r.
Siedziba: Gimnazjum w Suchożebrach   08-125 Suchożebry

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Start” przy Szkole Podstawowej w Czuryłach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 17 grudnia 2001 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Czuryłach   08-106 Zbuczyn

Uczniowski Klub Sportowy „Liwiec”
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 14 stycznia 2002 r.
Siedziba: Publiczne Gimnazjum w Mokobodach  08-124 Mokobody

Gimnazjalny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Żak – Iskra” w Kotuniu
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 24 stycznia 2002 r.
Siedziba: Publiczne Gimnazjum w Kotuniu  08-130 Kotuń

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Zbuczynie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 5 marca 2002 r.
Siedziba: Publiczne Gimnazjum w Zbuczynie  08-106 Zbuczyn

Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” w Kisielanach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 30 maja 2000 r.
Siedziba: Dom na Zielonym Wzgórzu  w Kisielanach 08-124 Mokobody

Uczniowski Klub Sportowy „Pegaz” w Mordach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 30 maja 2000 r.
Siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 08-140 Mordy

Uczniowski Klub Sportowy „SKRUS – HOŁUBLA” w Hołubli
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 28 grudnia 2000 r.
Siedziba: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hołubli 08-107 Paprotnia

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Żak” w Domanicach Kolonii
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 28 lutego 2001 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Domanicach Kolonii 08-113 Domanice

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum w Przesmykach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 14 marca 2001 r.
Siedziba: Publiczne Gimnazjum w Przesmykach  08-109 Przesmyki

Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” przy Szkole Podstawowej w Ługach Wielkich
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 30 maja 2001 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Ługach Wielkich  08-106 Zbuczyn
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Ludowy Klub Sportowy „Jupiter” Koszewnica
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 17 sierpnia 2005 r.
Siedziba: Koszewnica     08-130 Kotuń 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „NIWA” w Krzesku – Królowa Niwa
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 7 września 2007 r.
Siedziba: Zespół Szkół w Krzesku–Królowa Niwa  08-106 Zbuczyn 

Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowe „NAJ” w Koszewnicy
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 15 maja 2008 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Koszewnicy   08-130 Kotuń 

Uczniowski Klub Sportowy „Karol” w Stoku Lackim
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 15 września 2009 r.
Siedziba: Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim,
  ul. Siedlecka 135     08-110 Siedlce

Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Wilczonek
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 7 sierpnia 2009 r.
Siedziba: Ośrodek Kultury i Sportu w Wilczonku  08-130 Kotuń 

Ludowy Klub Sportowy Olimpia Rakowiec
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 3 lipca 2009 r.
Siedziba: Rakowiec     08-110 Siedlce

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SP Niwiski”
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 4 grudnia 2002 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Niwiskach  08-124 Mokobody

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wiktory” w Korczewie
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 6 maja 2003 r.
Siedziba: Publiczne Gimnazjum w Korczewie  08-108 Korczew

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Gołąbek” w Gołąbku
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 16 sierpnia 2004 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Gołąbku   08-114 Skórzec

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Polonez” w Mordach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 30 sierpnia 2004 r.
Siedziba: Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, ul. Parkowa 2    08-140 Mordy

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orlik” w Dziewulach
Forma prawna:  uczniowski klub sportowy   Data rejestracji: 26 kwietnia 2005 r.
Siedziba: Szkoła Podstawowa w Dziewulach   08-106 Zbuczyn 

Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” w Krzymoszach
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 21 lipca 2005 r.
Siedziba:  Krzymosze      08-140 Mordy 
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Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Korczew
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 31 lipca 2014 r.
Siedziba: Korczew     08-108 Korczew

Ludowy Klub Sportowy „Luks” Ruda Wolińska
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 20 maja 2015 r.
Siedziba: Ruda Wolińska     08-117 Wodynie

Klub Sportowy Niwa Tęczki
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 8 stycznia 2016 r.
Siedziba: Tęczki      08-111 Krzesk

Klub Karate Kyokushin Brzozów
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 10 maja 2016 r.
Siedziba: Brzozów     08-125 Suchożebry

Stowarzyszenie „Kolektyw Oleśnica” w Oleśnicy
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 11 lutego 2011 r.
Siedziba: Oleśnica     08-117 Wodynie Rakowiec

Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb Żeliszew” w Żeliszewie
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 27 lipca 2011 r.
Siedziba: Żeliszew Duży      08-130 Kotuń

Jeździecki Klub Sportowy Jagodne
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 3 kwietnia 2013 r.
Siedziba: Jagodne      08-130 Kotuń

Ruch Chodów Klub Piłki Nożnej
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 5 kwietnia 2013 r.
Siedziba: Chodów     08-119 Siedlce

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej INDIGO DANCE ART.
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 20 maja 2013 r.
Siedziba: Kotuń      08-130 Kotuń

Klub Sportowy „Achilles” Zbuczyn
Forma prawna:  klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej       Data rejestracji: 27 stycznia 2014 r.
Siedziba: Zbuczyn     08-106 Zbuczyn
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Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego
Wpis do ewidencji.:  06-06-2016 Nr ew.: 1/2016
Siedziba:   Stok Lacki, gm. Siedlce
Cele statutowe:   Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju duchowego, ekologicznego, kul-
turalnego, społecznego i gospodarczego Stoku Lackiego; integracja mieszkańców Stoku Lackiego i okolic; współpraca z insty-
tucjami i ośrodkami mającymi siedzibę w stoku Lackim i okolicy; promocja Stoku Lackiego, gminy i regionu; opracowanie 
strategii rozwoju miejscowości Stok Lacki; inicjowanie i wspieranie i organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej; 
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji; rozwijanie zainteresowań wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; prze-
ciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym; ochrona i promocja zdrowia.

Nasze Żabokliki
Wpis do ewidencji.:  19-07-2016 Nr ew.: 2/2016
Siedziba:   Żabokliki, gm. Siedlce
Cele statutowe:   Aktywizacja i promowanie mieszkańców w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym 
wsi Żabokliki; podejmowanie działań integrujących mieszkańców z różnych środowisk i pokoleń; reprezentowanie interesów 
mieszkańców wsi Żabokliki poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej 
mieszkańców z różnych środowisk; współpraca z propagatorami regionalnej kultury, wytwórcami ludowymi; podejmowanie 
i wspieranie działań z zakresu promocji zdrowia, zwalczanie patologii (alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie); po-
dejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych; podejmowanie i wspieranie dzia-
łań promujących rozwój sportu turystyki i agroturystyki; ekologia i ochrona przyrody; prowadzenie akcji charytatywnych na 
rzecz społeczeństwa wsi Żabokliki i okolic; prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktarzo-
wej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej; prace na rzecz dzieci i młodzieży z terenu wsi Żabokliki i okolic; 
organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym; podejmo-
wanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców wsi 
Żabokliki i okolic; udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców; sprawowanie opieki nad 
zabytkami i miejscami pamięci narodowej; współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych 
i terapeutyczno-wychowawczych z terenu wsi Żabokliki i okolic.

Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera
Data utworzenia:  20-11-2010 Nr ew.: 1/2010
Siedziba:   Seroczyn, gm. Wodynie
Wybrane cele statutowe:  Propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych,  
będących odbiciem zainteresowań członków stowarzyszenia; prowadzenie akcji wystawienniczych zbiorów członków stowa-
rzyszenia; rozwijanie wśród członków stowarzyszenia, młodzieży szkolnej i innych grup społ. poszanowania i ochrony dóbr 
kultury narodowej, świadectw przeszłości […]. 

Stowarzyszenie Inicjatyw „Dla Rodziny”
Data utworzenia:  31-01-2015 Nr ew.: 1/2015
Siedziba:   Stare Opole, gm. Siedlce
Wybrane cele statutowe:  Działalność w zakresie edukacji, kultury i sportu; promocja wartości chrześcijańskich i ety-
czych w rodzinach i sferze publicznej; upowszechnianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży; 
promocja kultury, sztuki i edukacji; przeciwdziałanie przemocy i patologii w rodzinie; przeciwdziałanie narkomanii i alko-
holizmowi; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; działalność charytatywna [...].

Społeczny Komitet Obrony Szkoły Podstawowej w Koszewnicy
Data utworzenia:  30-09-2015 Nr ew.: 2/2015
Siedziba:   Pieńki, gm. Kotuń
Wybrane cele statutowe:  Zapobieganie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy; propagowanie informacji dot. 
praw rodziców i uczniów na obszarze działania stowarzyszenia; promocja i popieranie działalności szkolnej i pozaszkolnej 
w zakresie edukacji i zagadnień powiązanych; pobudzanie świadomości społecznej związanej z zagadnieniami dotyczącymi 
działania szkół, jak również organów samorządowych gminy, powiatu i województwa […].

Stowarzyszenia w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej 
przez Starostę Siedleckiego
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SPPS - Stowarzyszenie Przewoźników Pasażerskich w Siedlcach
Wpis do ewidencji.:  16-08-2016 Nr ew.: 5/2016
Siedziba:   Stok Lacki, gm. Siedlce
Cele statutowe: Współpraca z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi i zainteresowanymi organizacjami społecz-
nymi, branżowymi i gospodarczymi; tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń branżowych pomiędzy podmiotami 
związanymi z transportem drogowym osób; tworzenie korzystnych warunków ekonomicznych dla działalności członków Stowa-
rzyszenia; promocja usług świadczony6ch przez członków Stowarzyszenia; udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom 
Stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób; reprezen-
towanie interesów członków Stowarzyszenia wobec innych podmiotów, w tym m.in. organizacji transportowych, turystycznych, 
organów państwowych, samorządowych, sądów i administracji publicznej; dbałość o wysoki poziom kompetencji przewoźników 
i ich pracowników oraz świadczonych przez  nich usług; szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszą-
cych kwalifikacje przewoźników; podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska transportu drogowego osób; 
kształtowanie wśród przewoźników zasad współpracy i etyki zawodowej oraz kontrola i egzekwowanie ich przestrzegania; ochrona 
interesów przewoźników osób jako grupy zawodowej.

NATURA-LNIE 4X4
Wpis do ewidencji.:  19-08-2016 Nr ew.: 6/2016
Siedziba:  Stare Opole, gm. Siedlce
Cele statutowe: 1. Ochrona środowiska naturalnego; tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc organi-
zacjom zrzeszonym wokół idei obronności ojczyzny; organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; dzia-
łalność na rzecz integracji środowiska ekstremalnych sportów motorowych; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszech-
nianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomoc ofiarom 
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; pomoc Polonii i Polakom za granicą; promocja i 
organizacja wolontariatu; promocja turystyki; popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego; rozwijanie i propagowanie  kultury i 
wiedzy motoryzacyjnej; promocja turystyki „off road”; działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finan-
sowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego; działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi 
jest: ochrona środowiska naturalnego; promocja turystyki.

Akademia Sztuk Walki – Jacek Szymański
Wpis do ewidencji.:  20-07-2016 Nr ew.: 3/2016
Siedziba:   Brzozów, gm. Siedlce
Cele statutowe:   Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej, głównie przez propagowa-
nie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych założeń Karate Kyokushin oraz elementów samoobrony; rozwijanie zainte-
resowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza terenów wiejskich z ograniczonymi możliwościami dostępu do 
różnorodnych form rozwoju sportowego; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ochrona i promocja 
zdrowego stylu życia poprzez sport; czynny udział w życiu społecznym.

Stowarzyszenie na Rzecz Badań, Edukacji i Rozwoju BADEROZ
Wpis do ewidencji.:  09-08-2016 Nr ew.: 4/2016
Siedziba:   Nowe Iganie, gm. Siedlce
Cele statutowe:   Inicjowanie oraz prowadzenie prac badawczych oraz prac rozwojowych na rzecz lokalnych i 
regionalnych potrzeb na obszarze działania Stowarzyszeni; prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej mającej na celu 
podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie organizowania działalności gospodarczej oraz rozwią-
zywania problemów społecznych; podejmowanie działań na rzecz wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu publicznym 
na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia w kontekście możliwości wykorzystania  efektów zrealizowanych projektów 
badawczych i edukacyjnych; upowszechnianie wyników zrealizowanych prac badawczych i prac rozwojowych jak również 
innych opracowań badawczych dotyczących problemów gospodarczych i społecznych na obszarze funkcjonowania Stowa-
rzyszenia; wspieranie koncepcji, projektów i działań podejmowanych przez inne stowarzyszenia, organizacje i instytucje, 
zmierzających w kierunku realizacji zbliżonych celów do wyznaczonych w niniejszym Regulaminie.
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Stowarzyszenie Nasze Iganie
Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel”
Naszym Dzieciom Stowarzyszenie
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Olszycu Szlacheckim
Uczniowski Klub Sportowy „SKRUS-Hołubla”
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Strzałka” w Strzale
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orlik” w Dziewulach
Grupa EkoLogiczna
Polski Związek Niewidomych
Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach
Fundacja „Żółty Latawiec”
Fundacja Dobre Słowo
Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań”
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy
Stowarzyszenie Aktywni na Plus
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA”
Stowarzyszenie „RAJ”
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie prze-
widują prowadzenia działalności gospodarczej wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Siedleckiego  
(stan na 31 sierpnia 2016 r.)
Stowarzyszenia w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Siedleckiego

Spis treści
Wstęp 
Powiat siedlecki

Warto zobaczyć w powiecie
Organizacje pozarządowe w powiecie siedleckim

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej 
Projekty wpisujące się w realizację celów statutowych LGD 

Organizacje pozarządowe w powiecie siedleckim - dobre praktyki 
Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Tożsamości Kulturowej Regionu Mazowsza i Podlasia  „Tradycja – Roz-
wój – Przyszłość” 
Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne 
Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka 
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 
UKS „Orlęta” w Kisielanach 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mordach 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne RAZEM 
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku 
Stowarzyszenie Eduszansa.pl 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Gołąbku        
Stowarzyszenie Rozwoju Żeliszewa „Żeliszewiacy”
Stowarzyszenie DESCARTES
Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI
Stowarzyszenie „Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego”
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA
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Notatki


