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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji 
 nr tel/fax 

Przedstawiciel Zakres działania Informacje 
dodatkowe 

1. Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa 
działania- Wokół 
Łysej Góry” 

Bieliny Bieliny ul. Partyzantów 3         
tel. 41 26-08-153                
fax. 41 30-26-107  
alubek@wokollysejgory.pl 

Anna Łubek a) Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej 
ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla obszaru 
gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, 
Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar 
działania LGD), 
b) Promocję obszarów wiejskich położonych 
w gminach, o których mowa w pkt a, 
c) Mobilizowanie ludności do wzięcia udziału 
w procesie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich położonych w gminach, 
o których mowa w pkt a, 
d) Upowszechnianie i wymianę informacji 
o inicjatywach związanych z aktywizacją 
ludności na obszarach wiejskich położonych 
w gminach, o których mowa w pkt a, 
e) Podejmowanie inicjatyw i działań mających 
na celu pobudzenie aktywności społeczności 
lokalnych oraz ich czynny udział 
w opracowywaniu i realizacji LSR, 
f) Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR 
w obszarze działania LGD, pozyskiwanie 
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partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym 
z programów pomocowych, 
g) Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru 
objętego LSR w zakresie przygotowania 
projektów i pozyskiwania środków na ich 
realizację, w tym z programów pomocowych) 
Podejmowanie inicjatyw i działań mających na 
celu: rozwój produktów regionalnych, 
turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, 
społeczeństwa obywatelskiego 
i informacyjnego, poprawę estetyki 
miejscowości na obszarze działania LGD 
i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację 
estetyczno-artystyczną mieszkańców, 
aktywizację gospodarczą i zawodową, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, propagowanie zdrowego trybu 
życia oraz zachowanie dziedzictwa 
kulturowego na obszarze działania LGD, 
i) Promocję idei integracji europejskiej w kraju 
i za granicą, 
j) Kreowanie lokalnych produktów i usług, 
w szczególności turystycznych, tworzenie 
infrastruktury turystycznej, 
k) Promocję i organizację wolontariatu. 
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2. Ludowy Zespół 
Sportowy w 
Lechowie 

Lechów 26-004 Bieliny  
Lechów 68  
tel. 723- 372-192 
fax. 41-30-26-107 
lzslechow@o2.pl 
 

Piotr Stączek Organizacja sekcji sportowych w różnych 
dziedzinach sportu, organizacja zawodów 
sportowych i imprez rekreacyjno- sportowych, 
udział w zawodach i imprezach sportowych, 
propagowanie wśród dzieci i młodzieży 
aktywnego spędzania czasu wolnego 

 

3. Uczniowski Klub 
Sportowy 

Bieliny 26-004 Bieliny ul. 
Partyzantów 17                    
tel. 796-115-414 
mlefek@wp.pl 

Roman Lefek Propagowanie sportu masowego wśród 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na 
terenie gminy Bieliny. UKS zajmuje się w swej 
działalności organizacją zawodów sportowych 
szkolnych, gminnych, powiatowych a także 
obozów sportowych  

 

4. Stowarzyszenie 
Producentów 
„Truskawka 
Bielińska” 

Bieliny 26-004 Bieliny ul. 
Partyzantów 17                    
tel. 691-115-613 
andrzej.bozowski@o2.pl 

Andrzej Bozowski 1.Reprezentowanie interesów ekonomicznych 
członków 
wobec organów władzy państwowej i  
samorządowej oraz podmiotów 
gospodarczych, 
2.Udział w negocjacjach  
cenowych z organizacjami skupiającymi, 
3. Pogłębianie wiedzy fachowej wśród 
członków poprzez organizowanie i 
prowadzenie doradztwa  
z instytucjami 
zajmującymi się doradztwem w zakresie 
produkcji owoców miękkich, 
4. Współdziałanie w organizowaniu 
zaopatrzenia członków 
w materiał nasadzeniowy wysokiej  
jakości, sprzęt i inne środki produkcji, 
5. Pomoc w uzyskaniu przez członków kredyt 
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ów na inwestycje związane z produkcją oraz  
przygotowaniem do sprzedaży owoców 
miękkich,  
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie przechowalnictwa - 
budowa chłodni,  
standaryzacji i konfekcjonowania z tym, że 
dochód z tej działalności  
winien być przeznaczony w  
całości na realizację celów statutowych,  
7. Doskonalenie umiejętności marketingowych 
oraz współpracy producentów, 
8. Organizowanie samopomocy wśród 
członków na zasadach określonych przez 
Walne  
Zgromadzenie 
 

5. Stowarzyszenie 
Twórczych Kobiet 
„Talent i Pasja” 

Bieliny 26-004 Bieliny  
ul. Partyzantów 3 
tel. 41 26-08-152 
stk-tip@wp.pl 

Agnieszka 
Kowalska 

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

a) integracja środowisk kobiecych poprzez 

prowadzenie działalności edukacyjnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej, towarzyskiej 

i charytatywnej; 

b) działanie na rzecz przestrzegania praw 

kobiet; 

c) przeciwdziałanie przemocy i patologiom 

społecznym; 

d) ochrona i promocja zdrowia; 

e) udział w budowaniu nowoczesnej 

świadomości kobiet; 

f) aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet; 
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g) poradnictwo oraz doradztwo mające na celu 

wspomaganie kobiet oraz rodzin; 

h) realizowanie i propagowanie inicjatyw 

edukacyjno-kulturalnych i artystycznych; 

i) promowanie szczególnie uzdolnionych 

członków; 

j) wspieranie działań prowadzonych na rzecz 

udziału kobiet w życiu publicznym i w 

polityce; 

k) pogłębianie wiedzy na temat polityki UE 

oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie 

równego statusu kobiet i mężczyzn; 

l) wymiana doświadczeń zawodowych i 

gospodarczych; 

m) praca z dziećmi i młodzieżą; 

n) działalność charytatywna i pomoc społeczna; 

o) promocja i organizacja wolontariatu; 

p) działalność proekologiczna; 

r) promocja sportu, rekreacji i krajoznawstwa. 

 

6. Stowarzyszenie 
Działam Dla Gminy 
Bieliny 

Bieliny 26-004 Bieliny 
Ul. Partyzantów 3 
Tel. 41 26-08-151  
dlagminybieliny@autograf.pl 

Agata Sałata Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie ma na 

celu 

zadania z zakresu 

 

1.działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2.upowszechniania kultury fizycznej, sportu i 

turystyki, 

3.podejmowania działań na rzecz ochrony 

środowiska i promocji naturalnych walorów  

przyrodniczo  

–krajobrazowych gminy, 
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4.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  

wyrównywania szans tych osób i rodzin; 

5.podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; 

6.działalności charytatywnej; 

7.ochrony i promocji zdrowia; 

8.promocji i organizacji wolontariatu; 

9.działalności na rzecz porządku i 

bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym; 

10.ratownictwa i ochrony ludności; 

11.upowszechniania i ochrony praw 

konsumentów; 

12.upowszechniania ochrony wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, jak 

również działań wspomagających rozwój 

demokracji; 

13.sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i 

tradycji; 

14.promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych  

zwolnieniem z pracy; 

15.nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

16.działalności na rzecz pomocy ofiarom 

nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych,  

katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
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17.upowszechniania i rozwijania kultury 

regionalnej, 

18.działań na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między  

społeczeństwami; 

19.działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

20.działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

21.ekologii i ochrony zwierząt; 

22.wsparcia merytorycznego, technicznego, 

szkoleniowego, informacyjnego i finansowego 

osób prawnych i fizycznych (dotacje, stypendia, 

szkolenia, porady); 

23.podejmowania inicjatyw optymalizujących 

rozwój społeczno- gospodarczy gminy; 

24.stwarzania stałych płaszczyzn współpracy 

organizacji pozarządowych, umożliwiających  

skuteczne rozwiązywanie problemów 

lokalnych; 

25.pracy z młodzieżą i organizowania dla nich 

różnych form wypoczynku. 

 

7. Spółdzielnia 
Socjalna „Pod 
Jodłami” 

Kakonin 26-004 Bieliny 
Kakonin 6b 
Tel. 603-100-666 
kontrakt@sspodjodlami.pl 

Agata 
Lewandowska 

Spółdzielnia prowadzi  

działalność społeczną i oświatowo- kulturalną 

na rzecz swoich członków oraz  

środowiska lokalnego, a także działalność 

społecznie użyteczną w sferze zadań 

publicznych  

określonych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Spółdzielnia 
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powadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem 

prowadzonej działalności jest: 

1. Działalność gastronomiczna i 

cateringowa, 

2. Produkcja i sprzedaż pamiątek, 

3. Organizacja atrakcji podczas imprez i 

wydarzeń, 

4. Warsztaty i zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży, 

5. Wykonywanie usług porządkowych; 

koszenie trawników, odśnieżanie i inne 

prace porządkowe. 

8. Stowarzyszenie 
„Różni lecz Równi” 

Bieliny 26-004 Bieliny 
ul. Partyzantów 3 
Tel. 535-689-970 
roznileczrowni@gmail.com 
 

Krzysztof Iwan Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Inicjowanie i prowadzenie działań na 

rzecz społeczności lokalnych np. 

poprzez współpracę z jednostkami 

samorządu terytorialnego, szkołami, 

Kościołami Katolickimi i innymi 

związkami wyznaniowymi, klubami 

seniora, klubami walczącymi z 

uzależnieniami, organizowanie 

festynów, wycieczek, spotkań 

integracyjnych. 

2. Wspieranie rzeczowe, finansowe i poza 

materialne instytucji zajmujących się 

pomocą społeczną, rehabilitacji, 

edukacją, wychowaniem, ochroną 

zdrowia i przeciwdziałaniem 

zagrożeniom społecznym, 

3. Prowadzenie szeroko pojętej 

działalności profilaktycznej 

zmierzającej do poprawy stanu zdrowia 
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i warunków życiowych osób starszych, 

niepełnosprawnych. 

4. Prowadzenie działalności rekreacyjnej i 

turystycznej, 

5. Prowadzenie doradztwa dla rodzin i 

osób z problemami niepełnosprawności 

i problemami ludzi starszych, 

6. Współpracę z instytucjami pomocy 

społecznej, 

7. Organizowanie czasu wolnego osobom 

potrzebującym, aktywizacja osób 

biernych i niezaradnych, 

8. Prowadzenie działalności wydawniczej, 

9. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności statutowej z której 

dochody mogą być przeznaczone 

wyłącznie na cele statutowe, 

10. Organizowanie i prowadzenie 

działalności rehabilitacyjnej, 

terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej 

dla osób niepełnosprawnych, seniorów 

i ich rodzin, 

11. Organizowanie i prowadzenie 

działalności sportowej, rekreacyjnej i 

turystycznej dla osób 

niepełnosprawnych, seniorów i ich 

rodzin, 

12. Organizowanie pomocy lekarskiej dla 

osób niepełnosprawnych, seniorów i 

ich rodzin, 
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13. Organizowanie pomocy prawnej dla  

osób niepełnosprawnych, seniorów i 

ich rodzin, 

14. Organizowanie pomocy charytatywnej 

dla osób niepełnosprawnych, seniorów 

i ich rodzin, 

15.   Prowadzenie działalności edukacyjnej 

i szkoleniowej oraz doskonalenie kadr 

dla potrzeb terapii osób 

niepełnosprawnych, seniorów i ich 

rodzin i realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

9. Stowarzyszenie 
„Bielińska 
Przestrzeń 
Młodych” 

Bieliny 26-004 Bieliny  
ul. Partyzantów 17  
tel. 41 260-81-51 
mlodzibieliny@gmail.com 

Magdalena 
Solińska 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) Wspieranie demokracji i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego w 

środowisku lokalnym 

b) Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, 

nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i 

wychowania 

c) Aktywizacja społeczna i gospodarcza 

mieszkańców wsi , szczególnie osób 

młodych 

d) Prowadzenie działalności w zakresie 

krzewienia , kultury fizycznej i sportu, 

ochrony i promocji zdrowia, 

wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 

turystyki i krajoznawstwa 

e) Inicjowanie działań na rzecz porządku i 

bezpieczeństwa publicznego w tym 

ochrony kultury, sztuki, ochrony 
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środowiska, ekologii o ochrony 

zwierząt 

f) Podnoszenie poziomu zawodowego i 

kulturalnego społeczności wiejskiej, w 

tym osób młodych 

g) Promocja Gminy Bieliny w Polsce i za 

granicą 

h) Działalność na rzecz integracji 

europejskiej, rozwijanie kontaktów 

współpracy miedzy społecznościami  

i) Działalność charytatywna oraz 

promocja i organizacja wolontariatu 

j) Przeciwdziałanie uzależnieniom, 

patologiom społecznym i wykluczeniu 

społecznemu  

k) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych i konfliktów zbrojnych   

l) Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dzieci 

i młodzieży 

m) Działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn 

n) Upowszechnianie i ochrona wolności o 

praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich 

o) Podtrzymywanie i upowszechnianie 

tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

oraz ochrona dziedzictwa narodowego i 

kulturowego 
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