
 

 

Organizacje 

Pozarządowe 

w  

Krainie Rawki 



Gmina Biała Rawska 
 

BIALSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE W BIAŁEJ 

RAWSKIEJ 

Rok założenia 2012 

Głównymi celami działania Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego jest prowadzenie działalności 

kulturalnej związanej z poznawaniem historii Ziemi Bialskiej, obyczajów, jak i z pielęgnowaniem 

dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu oraz prowadzenie działalności oświatowej  

w miejscowym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez m.in. 

promowanie regionu Białej Rawskiej pod względów walorów historycznych i turystycznych, 

przekazywanie wiedzy o zabytkach regionu, a także poprzez popularyzowanie i upowszechnianie 

historii Ziemi Bialskiej. 

ul. Mickiewicza 44 lok. 16, 96-230 Biała Rawska 

e-mail: bshbr@wp.pl 

www.bsh.dbv.pl 

FUNDACJA GENERATOR KULTURY 

Rok założenia 2011 

Fundacja Generator Kultury to instytucja o działalności kulturalno – rozrywkowej, edukacyjnej  

i filmowej. Misją fundacji jest propagowanie i rozwój kultury oraz sztuki poprzez organizację różnych 

przedsięwzięć. Zajmuje się produkcją filmową i reklamową oraz filmowaniem i fotografowaniem np. 

wesel, komunii oraz zapewnieniem muzycznej oprawy eventów. 

ul. Jana Pawła II 21, 96-230 Biała Rawska 
tel. 607-488-833, email: generatorkultury@gmail.com 

www.generatorkultury.eu 
 

FUNDACJA POMOCNA DŁOŃ 

Rok założenia 2015 

Celem fundacji jest pomoc potrzebującym, osobom chorym i znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. Działania Fundacji są odpowiedzią na potrzeby coraz większej liczby osób. Wiele z nich nie 

radzi sobie z codziennością i potrzebuje wsparcia - medycznego, psychologicznego i finansowego.  

Pod opieką fundacji pozostają osoby niepełnosprawne, bezdomne, mające problemy zdrowotne i te, 

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Działania fundacji skoncentrowane są na najmłodszych, 

którzy w wyniku trudnej sytuacji w rodzinie nie mogą cieszyć się dzieciństwem. Opiekują się ciężko 

chorymi dziećmi, pomagając zdobyć pieniądze na sprzęt rehabilitacyjny, zabiegi i leczenie. Fundacja 

zapewnia wsparcie najmłodszym, którzy stracili rodzica (rodziców) lub doświadczyli przemocy. Wśród 

podopiecznych fundacji są też dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych.  

ul. Leśna 7 lok. 1, 96-200 Babsk 
e-mail: fundacja.pomocnadlon@vp.pl 

www.fundacjapomocnadlon.eu 

http://www.generatorkultury.eu/


FUNDACJA ZIELONE JABUSZKO 

Rok założenia 2015 

Fundacja „Zielone Jabłuszko” powstała, aby nieść pomoc dzieciom, osobom starszym oraz 

potrzebującym z terenów wiejskich. Główne cele Fundacji „Zielone Jabłuszko” to: niesienie pomocy 

poszkodowanym rolnikom i sadownikom w utracie plonu, wpieranie polskich rolników i sadowników, 

w ich działaniach na arenie rolnictwa polskiego oraz międzynarodowego, promocja i wspieranie działań 

mających na celu rozwój obszarów wiejskich. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w 

sadownictwie i rolnictwie, działanie mające na celu udoskonalanie prowadzonych gospodarstw 

rolnych,  sadowniczych. Pomoc społeczna na terenach wiejskich, w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz dzieci, 

które ucierpiały w wypadkach przy maszynach rolniczych, działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym, w szczególności zamieszkujących na terenach wiejskich, przeciwdziałanie uzależnieniom 

oraz patologiom społecznym, poprawianie świadomości prawnej oraz społecznej. Wypoczynek dzieci i 

młodzieży zamieszkującej na terenach wiejskich, świadczenie pomocy prawnej, upowszechnianie i 

ochrona praw konsumenta, działalność charytatywna. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego 

edukacji, oświaty, sportu, kultury, sztuki, ochrony oraz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc 

w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. 

Grzymkowice 29, 96-230 Biała Rawska 

tel.: 604 57 41 88, email: fundacja.zielone.jabluszko@wp.pl 

 

STOWARZYSZENIE „ALBI  ARTHEAMUS” 

Rok założenia 2012 

Celem stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, dobroczynna, oświatowa na rzecz 

rozwoju społeczności, jej aktywizacji i integracji dla podniesienia jakości życia. Stowarzyszenie 

organizuje również występy i spektakle dla mieszkańców - między innymi spektakl „Cuda i Dziwy”, 

powstały w wyniku realizacji grantu PROW. 

Ossa 114, 96-230 Biała Rawska 
tel.: 502 317 715, e-mail: aluco@o2.pl 

 

STOWARZYSZENIE  BIALSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Rok założenia 2013 

Ideą Stowarzyszenia jest wzrost aktywności społeczności lokalnej na rzecz uatrakcyjnienia  

i poszerzenia form wspólnego działania, zacieśnianie więzi pokoleniowych, przełamanie stereotypów i 

uprzedzeń funkcjonujących w społeczeństwie odnośnie działań społecznych.  W ramach działalności 

Stowarzyszenia przeprowadzane są m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty, spotkania, zajęcia fizyczne, 

wycieczki oraz szkolenia. Stowarzyszenie bierze również czynny udział w akcjach charytatywnych. 

ul. Jana Pawła II nr 2, 96-230 Biała Rawska 

tel. 46-815-94-15 

 

 

mailto:aluco@o2.pl


STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „FRUKTUS” 

Rok założenia 2012 

Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców gminy Biała Rawska w ramach swej działalności statutowej 

działając na płaszczyźnie: aktywizacji środowiska na rzecz tworzenia postaw zaangażowania dla działań 

dydaktyczno-wychowawczych i kulturowych oraz prowadzenie działalności na rzecz ogółu 

mieszkańców gminy Biała Rawska w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Stowarzyszenie 

prowadzi także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Smyk” w Starej Wsi dla dzieci od 2,5 do 4 lat. 

Stara Wieś 17, 96-230 Biała Rawska 

tel. 46-815-93-23 , 501-832-394, e-mail: szkola.stara-wies@wp.pl 

 

STOWARZYSZENIE „MIŁOŚNICY DREWNA” 

Rok założenia 2018 

Głównym celem organizacji jest promowanie edukacji na temat rodzajów drewna oraz możliwościach 

zastosowania drewna. W ramach działalności Stowarzyszenia prowadzone są warsztaty i spotkania na 

temat drewna i rzemiosła. 

Wólka Lesiewska 23, 96-230 Biała Rawska 

e-mail: drudnicki100@gmail.com 

 

STOWARZYSZENIE „NASZA MAŁA OJCZYZNA” 

Rok założenia 2006 

Misją Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz opiniotwórczej, 

upowszechniającej działalność samorządową, w szczególności na terenie powiatu rawskiego; 

prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego 

regionu rawskiego; promowanie osób fizycznych, organizacji i instytucji wspierających rozwój regionu; 

prowadzenie działalności wydawniczej; prowadzenie działalności integrującej społeczność gmin, 

powiatu, województwa oraz działalność kulturalna, rekreacyjna i wychowawcza, na terenie powiatu 

Rawskiego. 

Mickiewicza 28a lok. 13, 96-230 Biała Rawska 

tel.: 46 815 93 77 wew. 103 

 

ZŁOTA JESIEŃ SENIOR + 
Rok założenia 2020  

 

Stowarzyszenie przeciwdziała marginalizacji i aktywizuje osoby w średnim i starszym wieku poprzez 

organizacje spotkań i warsztatów. 

 

ul. Mickiewicza 25 96 -230 Biała Rawska 

 

 

mailto:szkola.stara-wies@wp.pl


Gmina Cielądz 

FUNDACJA EKO-OSADA „BRZOZÓWKA” 

Rok założenia 2012 

Brzozówka promuje zapomniane umiejętności i rzemiosła, takie jak budowa oraz  użytkowanie domów 

z materiałów naturalnych. Głównymi celami statutowymi są: podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, rozwój edukacji ekologicznej i regionalnej, ochrona przyrody  

i środowiska naturalnego Ziemi oraz popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym 

uwzględnieniem idei wiosek i osad ekologicznych. 

Brzozówka 25, 96-214 Cielądz 

tel. 506-980-648, 570 246 070, e-mail: witaj@eko-brzozowka.pl 

www.eko-brzozowka.pl  

 

FUNDACJA EDUKACJI MUZYCZNEJ „PRO MUSICA” 

Rok założenia 2010 

Nadrzędnym celem fundacji jest pomoc i wsparcie edukacji muzycznej zarówno dzieci, jak i młodzieży 

na terenach wiejskich, który realizowany jest przede wszystkim poprzez organizowanie i zachęcanie 

dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z zakresu 

umuzykalnienia, zasad muzyki oraz gry na wybranym instrumencie.  Fundacja chce także otworzyć 

szkołę muzyczną I stopnia na terenie powiatu.  

Cielądz 59, 96-214 Cielądz  
tel. 531-059-423, 604-777-444, e-mail: pro_musica@o2.pl 

 

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-HISTORYCZNE „CYMBARKA” 

Rok założenia 2008 

Stowarzyszenie Kulturalno - Historyczne "Cymbarka" powstało z myślą propagowania lokalnego 

folkloru, kultury, jak i działalności historycznej.  Prowadzi ono głównie działalność nakierowaną na 

mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzać czas wolny. Stowarzyszenie bierze czynny udział w życiu 

społecznym, kulturalnym i rekreacyjnym Gminy Cielądz, jak i całego obszaru działania LGD "Kraina 

Rawki". Stowarzyszenie "Cymbarka" organizuje różne imprezy sportowo-rekreacyjne, rozrywkowe  

i biesiadne, a także wycieczki, wyjazdy integracyjne oraz szkolenia. W ramach stowarzyszenia działa 

wiele sekcji, kół zainteresowań, a także realizowane są różne projekty. Ze względu na bogatą 

miejscową tradycję i kulturę powołano Międzypokoleniowy Zespół Folklorystyczny "Cymbarka", który 

z licznymi sukcesami  występuje zarówno na scenie lokalnej, jak i krajowej . 

Cielądz 59A,96-214 Cielądz  

tel. 607-234-777, e-mail: cymbarka@wp.pl 

www.cymbarka.pl  

 

 

 

http://www.eko-brzozowka.pl/
mailto:pro_musica@o2.pl


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI  

OPOCZYŃSKO-RAWSKO-MAZOWIECKIEJ „SIERZCHOWIANIE” 

Rok założenia 2014 

Głównymi celami Stowarzyszenia są: działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu 

opoczyńsko - rawskiego i mazowieckiego, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz 

charytatywnej na rzecz rozwoju regionu, a przede wszystkim miejscowości Sierzchowy, działanie na 

rzecz poprawy wizerunku wsi  Sierzchowy oraz promowanie wioski Sierzchowy i regionu opoczyńsko-

rawskiego i mazowieckiego. 

Sierzchowy 62, 96-214 Cielądz 

tel. 605-385-123, e-mail: sierzchowianie@gmail.pl 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI SIERZCHOWSKIEJ 

Rok założenia 2016 

Głównymi celami działania są:  promocja wsi, uatrakcyjnienie oferty życia kulturalnego", który 

realizowany jest poprzez różne działania m.in. upiększono teren przy stawie, posadzono krzewy, 

wykonano klomb przy drzewie, wykonano ławki, stół oraz altankę. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Sierzchowskiej związane jest z Ziemią Sierzchowską i ma w szczególności na uwadze jej dobro oraz 

dobro jej mieszkańców. Stowarzyszenie podejmuje również różne działania w celu podkreślenia 

lokalnego piękna, promowania sierzchowskich wartości i atutów, jak i zwalczania występujących 

zagrożeń i problemów dotyczących wspólnych, rodzinnych stron. 

Cielądz 91, 96-214 Cielądz 

tel. 691-235-340, 602-489-879, e-mail: kontakt@sierzchowy.pl 

www.sierzchowy.pl 

 

FUNDACJA ŻYWA TRADYCJA 

Rok założenia 2020 

Głównymi celami fundacji są: promowanie tradycji wsi Polskiej, wspieranie działalności ludowego 

muzeum wsi rawsko-opoczyńskiej "Sochowa Zagroda", upowszechnianie kultury, sztuki, edukacji, 

wychowania i wszechstronnego organizowani czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

poprawa jakości życia społeczności lokalnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

Sierzchowy 62, 96-214 Cielądz 

tel.: 605 385 123, e-mail: zywatradycja@gmail.com 

strona: www.sochowazagroda.pl 

 

 

http://www.sierzchowy.pl/


Gmina Kowiesy 
 

FUNDACJA KONTRA/BANDA 

Rok założenia 2016 

Wśród działań prowadzonych przez Fundację jest upowszechnianie, promowanie i wspieranie rozwoju 
nauki, edukacji i wychowania - wspieranie, popularyzowanie i popularyzowanie sztuki  
i kultury i tradycji - promowanie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej i edukacyjnej. 
 

Stary Wylezin 25, 96-111 Kowiesy 
e-mail: fundacjakontrabanda@gmail.com 

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KOWIESY 

Rok założenia 2006 

Do statutowych celów Stowarzyszenia wlicza się np. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 
rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Kowiesy, aktywizację społeczną  
i gospodarczą mieszkańców wsi, upowszechnianie i ochronę praw mieszkańców oraz wyrównywanie 
ich szans, działalność informacyjną, której celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 
gminy, a także integrowanie środowiska poprzez organizowanie spotkań oraz wzajemną wymianę 
doświadczeń. 

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy 
tel. 46-834-92-60, 831-70-26 

www.st-kowiesy.pl 

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI STARY WYLEZIN 

Rok założenia 2006 

Głównymi celami działania stowarzyszenia jest m.in. aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców 
wsi, promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego oraz wspieranie wszechstronnego i 
zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Kowiesy.  

Stary Wylezin 12, 96-111 Kowiesy 

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TUROWA WOLA I OKOLIC 
 

Rok założenia 2006 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic zajmuje się działalnością oświatową,  
a także działalnością kulturalną, która przejawia się w szczególności w organizowaniu następujących 
wydarzeń: "Dzień Rodziny", "Dzień Seniora" oraz loteria fantowa i kulig. Wydarzenia te skupiają 
zarówno mieszkańców wsi Turowa Wola, jak i sąsiednich miejscowości.  

Turowa Wola 20, 96-111 Kowiesy 
tel. 46-831-70-67, e-mail: nsptwola@op.pl 

 

mailto:fundacjakontrabanda@gmail.com
http://www.st-kowiesy.pl/


Gmina Puszcza Mariańska 

MARIAŃSKI RUCH INICJATYW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH  

Rok założenia 1997 

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego gminy Puszcza 
Mariańska i regionu, poprawy poziomu życia i dobrobytu mieszkańców. Wspomaga rozwój prywatnej 
przedsiębiorczości, samozatrudnienia i restrukturyzacji zawodowej terenów wiejskich, promuje 
agrobiznes i agroturystykę. MRIES wspomaga także inicjatywy naukowe, edukacyjne i oświatowe. 
Celem Stowarzyszenia jest też budowanie relacji międzyludzkich poprzez aktywizowanie  
i integrowanie lokalnych społeczności, a także dbanie o promocję regionu. 
 

Stary Wylezin 25, 96-111 Kowiesy 
Tel.: 831-81-09, e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl    

http://inicjatywa.info.pl/mries/ 
 

STOWARZYSZENIE RODZIN „FAMILIA KAMION” 
Rok założenia 2016 

Stowarzyszenie opiera się na integracji rodzin wiejskich oraz działalności społecznej. W ramach 

działalności Stowarzyszenia organizowane są imprezy okolicznościowe, w tym wianki.  

Kamion 90, 96-330 Puszcza Mariańska 

e-mail: familiakamion@wp.pl 

 

STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ I GOSPODARZY W BARTNIKACH 
Rok założenia 2016 

Obszarem działalności Stowarzyszenia jest lokalna twórczość kulturalna. Stowarzyszenie działa na rzecz 
poprawy jakości życia mieszkańców oraz zachowania tożsamości społeczności lokalnej, a także 
współorganizuje z OSP Bartniki różnego typu imprezy okolicznościowe. 

 

ul. Miodowa 104 Bartniki, 96-332 Radziwiłłów 

Tel. 662-248-462, e-mail: gospodyniebartnik@op.pl 

 

FUNDACJA „NIEDŹWIEDŹ” 

Rok założenia 2004 

Celami Fundacji są między innymi: udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom 
bezdomnym i porzuconym oraz zwierzętom drapieżnym wycofanym z tresur cyrkowych i ogrodów 
zoologicznych, gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na potrzeby prowadzenia 
 i utrzymania schroniska dla zwierząt w Korabiewicach, wspieranie wszelkich działań w zakresie 
zwalczania bezdomności zwierząt, ochrony środowiska i ochrony zwierząt oraz kształtowanie właściwej 
postawy ludzi wobec zwierząt. 

 
Korabiewice 11, 96-330 Puszcza Mariańska 

tel. 46-831-96-51, e-mail: angelika.warminska@op.pl 

 

https://mojepanstwo.pl/marianski-ruch-inicjatyw-ekonomiczno-spolecznych
mailto:angelika.warminska@op.pl


FUNDACJA ROBERTA KOSIŃSKIEGO „POMOCNE DŁONIE” 

Rok założenia 2009 

Celem fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian 
cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju 
intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego (przede wszystkim dzieciom 
niepełnosprawnym oraz dzieciom dotkniętym chorobą ADHD i osobom szczególnie dotkliwie 
pokrzywdzonym przez los). 
 

ul. Dworcowa 53, 96-332 Radziwiłłów 
tel. 515-371-652  

e-mail: fundacjapomocnedlonie@gmail.com 

 
 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ZAKŁADU 

POPRAWCZEGO W STUDZIEŃCU "OSADA"  

Rok założenia 2015 

Stowarzyszenie pomaga w usamodzielnianiu się wychowanków opuszczających zakład poprawczy  
w Studzieńcu, kształci zawodowo, pobudza ich aktywność, a także rozwija bazę dydaktyczno-
wychowawczą zakładu poprawczego. 
 

Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska 
 

STOWARZYSZENIE PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE NA 

RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH "VADEMECUM" 

Rok założenia 2015 

Stowarzyszenie jest organizacją, w której działają pedagodzy i psycholodzy różnych specjalności, osoby 
z uprawnieniami instruktorów tańca, teatru, specjaliści rehabilitacji czy trenerzy aktywności 
obywatelskiej i społecznej oraz osoby z uprawnieniami terapii zajęciowej. Misją „Vademecum” jest 
niesienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, a także 
wspieranie rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców w ich działaniach dydaktycznych  
i wychowawczych oraz niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

ul. Ks. Papczyńskiego 82, 96-330 Puszcza Mariańska 
tel. 603-113-354, 608-096-027 

e-mail: vademecum.puszcza@gmail.com 
www.stowarzyszenievademecum.pl 

 

STOWARZYSZENIE SENIORÓW JARZĘBINKI 

Rok założenia 2017 

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz integracji seniorów z gminy Puszcza Mariańska. 
Przeciwdziała izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych. 
 

Ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska 
e-mail: batki45@o2.pl 

 
 

https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-wspierania-zakladu-poprawczego-w-studziencu-osada
https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-wspierania-zakladu-poprawczego-w-studziencu-osada
https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-pedagogiczno-psychologiczne-na-rzecz-dzieci-mlodziezy-i-doroslych-vademecum
https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-pedagogiczno-psychologiczne-na-rzecz-dzieci-mlodziezy-i-doroslych-vademecum
http://www.stowarzyszenievademecum.pl/


STOWARZYSZENIE SENIORÓW-PROMYK 

Rok założenia 2005 

Głównymi celami Stowarzyszenia są: integracja społeczeństwa lokalnego, aby wykluczyć dyskryminację 
osób starszych, podejmowanie działań w zakresie zaspokajania wszystkich potrzeb ludzi starszych i 
niepełnosprawnych, integracja z mieszkańcami lokalnych społeczności w celu podjęcia wspólnych 
działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziałanie izolacji  
i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz integracja międzypokoleniowa  
i łamanie stereotypów na temat starości. 

ul. Wspólna 19, 96-332 Bartniki 
tel. 46 831 05 41, e-mail: wlodekdz@wp.pl 

 

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SZACHÓW "SZACH-MAT" 

PUSZCZA MARIAŃSKA  

Rok założenia 2015 

Celem Stowarzyszenia jest integracja lokalnego środowiska szachowego - szachistów, instruktorów, 
sędziów i organizatorów, rozwój i popularyzacja sportu szachowego "w społeczeństwie lokalnym, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zamiłowania do szachów, pomoc poprzez zapewnienie 
warunków do pełnego rozkwitu wrodzonych uzdolnień szachowych. 

 
ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska 

 

Gmina Rawa Mazowiecka 

FUNDACJA DWÓR WILKOWICE 

Rok założenia 2011 

Głównymi celami działania Fundacji są np.: propagowanie i wspieranie nauki, kultury, wspieranie 
dziedzictwa historycznego i działalności patriotycznej, promowanie naturalnej gospodarki rolnej  
w tym produktów regionalnych oraz wspieranie rozwoju kultury środowiskowej, wspieranie, 
promowanie a także rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie sztuk pięknych. 

 
Wilkowice 73, 96-200 Rawa Mazowiecka 

e-mail: fundacja@dworwilkowice.pl 
www.dwor-wilkowice.pl 

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  

"MAŁY OBYWATEL" 

Rok założenia 2011 

Do celów Stowarzyszenia zaliczają się np. upowszechnianie edukacji przedszkolnej, promowanie 
przedszkolaka oraz ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój, współudział  
w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dbałość o wyposażenie punktu 
przedszkolnego i szkoły w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt oraz wymiana doświadczeń  
i nawiązywanie współpracy środowisk oświatowych. 
 

Konopnica 76, 96-200 Rawa Mazowiecka 

https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-seniorow-promyk
https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-wspierania-szachow-szach-mat-puszcza-marianska
https://mojepanstwo.pl/stowarzyszenie-wspierania-szachow-szach-mat-puszcza-marianska


STOWARZYSZENIE AUTYZM- 

KTOŚ ZACZAROWAŁ MÓJ ŚWIAT 

Rok założenia 2016 

Celami Stowarzyszenia są: działanie na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju, autyzmem i pochodnymi 
zaburzeniami, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin oraz 
propagowanie wiedzy na temat autyzmu.  

 
Rossocha 1, 96-200 Rossocha 

tel. 603-822-111, e-mail: ktoszaczarowalmojswiat@gmail.com 

STOWARZYSZENIE „CZTERY DĘBY” 

Rok założenia 2014 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji społecznej, zapobieganie patologiom oraz 
bezrobociu, wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności gospodarczej, rolniczej  
i ekologicznej, promocja rękodzieła artystycznego i dóbr wytwarzanych przez mieszkańców środowisk 
wiejskich oraz pobudzanie świadomości historycznej, wspólnotowej, zdrowotnej, sportowej 
społeczności wiejskiej. 

Leopoldów 43, 96-200 Rawa Mazowiecka 
e-mail: leopoldow@op.pl 

 

STOWARZYSZENIE "INFANS" 

Rok założenia 2010 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie przedszkola oraz wspieranie, organizowanie inicjatyw 
poszerzających doświadczenia kulturalne, edukacyjne, społeczne i integracyjne. Celem pośrednim jest 
między innymi krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do kultury, tradycji i folkloru. 

 
Garłów 12, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE PIĘKNEJ ZIEMI” 

Rok założenia 2007 

Głównymi celami działania Stowarzyszenia jest propagowanie działań proekologicznych i ukazywanie 
piękna przyrody najbliższej okolicy, a także całej ziemi. 
 

Konopnica 78, 96-200 Garłów 
tel. 504-376-427 

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU PUKININA I OKOLIC 

Rok założenia 2011 

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie chce przede wszystkim promować miejscowość Pukinin 
i jej okolice, a także kultywować dawne tradycje i zwyczaje regionu. Stowarzyszenie Rozwoju Pukinina 
i Okolic chce również zaktywizować młodzież do działania na rzecz lokalnej społeczności oraz chce 
integrować mieszkańców poprzez organizowanie spotkań z różnych okazji, na przykład: z okazji Dnia 
Kobiet, Dnia Matki, Dnia Ojca, Andrzejek, Wigilii, czy zabaw karnawałowych. 
 

Pukinin 39, 96-200 Rawa Mazowiecka 
 

mailto:ktoszaczarowalmojswiat@gmail.com
mailto:leopoldow@op.pl


STOWARZYSZENIE  

OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE "SOWA" 
Rok założenia 1998 

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA zostało zarejestrowane w 1998 roku  
w Łodzi. Od początku naszej działalności rozwój dzieci, edukacja najmłodszych oraz wsparcie rodziców 
były naszymi najważniejszymi celami. Od wielu lat prowadzimy Punkt Przedszkolny  
w Michowicach, dzięki któremu wszyscy mali mieszkańcy obszaru wiejskiego mają zapewnioną 
edukację. Wsparciem rozwoju Wiosek i Zagród Tematycznych w Krainie Rawki zajmujemy się od 
początku ich powstania. W 2012 roku członkinie naszego Stowarzyszenia były animatorkami  
w projekcie "Sieć Wiosek Tematycznych Krainy Rawki". Od tego momentu pomagamy wioską 
merytorycznie i administracyjnie. Wspieramy edukację przedszkolną w gminach wiejskich.  

Stara Rossocha 1, 96-200 Stara Rossocha 
tel. 602-646-067 

e-mail: stowarzyszeniesowa@op.pl 
www.wioskitematyczne.org 

 
 

ZAGRODA POD DĘBAMI 
Rok  założenia 2018 

 

Głównymi celami Stowarzyszenia są: promowanie edukacji ekologicznej, przyrodniczej oraz edukacji 

na temat ochrony środowiska. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców poprzez 

organizowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych i teatralno-muzycznych związanych z edukacją 

ekologiczną. 

 

Julianów 17 96 -200 Rawa Mazowiecka 

Tel. 667 991 661, e-mail: anna.grabarz@gmail.com 

 

 

Gmina Regnów 
 

STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA REGNOWA" 

Rok założenia 2011 

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach przedstawicieli dotychczas działających nieformalnie grup, 
dlatego też prawie wszyscy członkowie stowarzyszenia są równocześnie członkami Zespołu 
Wielopokoleniowego "Marzenie". Do celów Stowarzyszenia wlicza się np. wspieranie wszechstronnego 
i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Regnów oraz 
aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców wsi. 
 

Regnów 96, 96-232 Regnów 



Gmina Sadkowice 
 

STOWARZYSZENIE KULTURALNO OŚWIATOWE  

GMINY SADKOWICE 

Rok założenia 2016 

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie i kontynuowanie miejscowych tradycji oraz 
upowszechnianie kultury muzycznej, a także wychowanie dzieci i młodzieży na estetycznie wrażliwych 
odbiorców sztuki - przygotowanie ich do czynnego uczestnictwa w artystycznym ruchu amatorskim 
przez kształcenie w obranym kierunku artystycznym oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych do 
dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym. 

 
Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice 

tel. 505-089-186, e-mail: brogala@wp.pl 

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JAJKOWICE 

Rok założenia 2016 

Do celów Stowarzyszenia wliczają się m.in.: inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych 
i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji, działania mające na celu 
pozyskiwania środków finansowych na urządzenie i doposażenie miejsc rekreacyjno-sportowych, 
organizowanie imprez integrujących lokalną społeczność oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju 
turystyki. 

Jajkowice 12, 96-208 Lubania 
 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PAPROTNIA 

Rok założenia 2016 

Celami Stowarzyszenia są np. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego gminy Sadkowice, aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców 
wsi, upowszechnianie i ochrona praw mieszkańców oraz wyrównywanie ich szans, wspieranie 
demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym oraz działalność 
informacyjna, której celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy. 
 

Paprotnia 33A, 96-206 Sadkowice 
 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TRĘBACZEW 

Rok założenia 2004 

Celem działania stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Trębaczew i okolic, integracja mieszkańców wsi oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
 

Trębaczew 25, 96-208 Lubania 
 



Gmina Wiskitki 

KUŹNIA INICJATYW "WISKITKI.ORG" 

Rok założenia 2008 

Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” to organizacja pozarządowa, która prowadzi  zajęcia rozwijające 

zainteresowania i pasje dzieci. Kuźnia inicjatyw, dzięki prowadzonym działaniom, pokazuje dzieciom  

i młodzieży jak ważna jest umiejętność współpracy i otwartości na drugiego człowieka. 

 

ul. Długa 46, 96-315 Jesionka 

tel. 799-816-788 

e-mail: stowarzyszenie@wiskitki.org 

www.wiskitki.org 

 

FUNDACJA KLUB JEŹDZIECTWA "HUZAR" 

Rok założenia 2008 

Fundacja, której celem jest propagowanie jazdy konnej i rowerowej. W ofercie można znaleźć między 

innymi: pensjonat dla koni, trening koni, trening zawodników przygotowanie do startów w zawodach 

różnej rangi, egzaminy na odznaki jeździeckie, wycieczki jednodniowe i zielone szkoły, przejażdżki  

i nauka jazdy konnej. 

Józefów 11, 96-315 Wiskitki 

tel. 510-029-179 

e-mail: biuro@kjhuzar.pl 

 

STOWARZYSZENIE CYWILNA GRUPA POSZUKIWAWCZA 

TROPICIELE 

Rok założenia 2017 

Stowarzyszenie Cywilna Grupa Poszukiwawcza TROPICIELE to grupa pasjonatów tropienia  

i ratownictwa. Wspólnie trenujemy i doskonalimy umiejętności z myślą o niesieniu pomocy 

zaginionym.   

Popielarnia 18, 96-315 Wiskitki 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO 

"SMOLARNIA" 

Rok założenia 2010 

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi Smolarnia, oraz okolicznych 

miejscowości. Stowarzyszenie poprzez organizację różnych działań integruje społeczności lokalne, a 

także realizuje inicjatywy społeczne służące dobru mieszkańców wsi Smolarnia  

i okolicznych miejscowości.  

Smolarnia 1, 96-315 Smolarnia 

http://www.wiskitki.org/
mailto:biuro@kjhuzar.pl


STOWARZYSZENIE SOS POLACY 

Rok założenia 2014 

Celem działalności Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia 

społeczności lokalnej oraz wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy gminy poprzez popieranie  

i realizację wszelkich inicjatyw (społecznych i lokalnych) oraz stowarzyszeń działających na terenie 

gminy. 

ul. Cegielnia 19, 96-315 Wiskitki 

tel. 601-341-959 

e-mail: kontakt@sospolacy.pl 

www.sospolacy.pl 

 

Gmina Żelechlinek 
STOWARZYSZENIE AKTYWNI DLA GMINY ŻELECHLINEK 

Rok założenia 2014 

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności między innymi w zakresie: wspomagania integracji 
i aktywizacji społeczności lokalnej, kultury, oświaty, nauki, edukacji, wychowania oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży, inicjowania i realizacji zadań na rzecz rozwoju lokalnego i poprawy życia 
mieszkańców, a także kultywowania tradycji, kultury, folkloru i sztuki ludowej. 

 
Plac Tysiąclecia 2, 97-226 Żelechlinek 

tel. 691-235-474 
e-mail: aktywni@zelechlinek.pl 

www.aktywnizelechlinek.pl 

 

 
 

http://www.sospolacy.pl/

