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Zestawienie Członków LGD „Białe Ługi” 

Lp. Imię i Nazwisko / Nazwa 
Reprezentowany 

sektor 
Rodzaj prowadzonej działalności 

1.  Agnieszka Molska Społeczny Osoba fizyczna 

2.  
Alicja Wojsa  

Agroturystyka Grynwald 
Gospodarczy 

Przedsiębiorstwo z terenu LGD prowadzące działalność związaną z 

turystyką wiejską 

3.  
Andrzej Borowiecki 

,,Zajazd Mistrz i Małgorzata” 
Gospodarczy Przedsiębiorstwo z terenu LGD 

4.  Aneta Majka Mała Gastronomia Gospodarczy Przedsiębiorstwo z terenu LGD 

5.  Anna Moskwa Społeczny Osoba fizyczna 

6.  Artur Kułagowski  Społeczny Osoba fizyczna 

7.  Arkadiusz Kozub Społeczny Osoba fizyczna 

8.  
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Szydłowie 

Publiczny Podmiot świadczący usługi zdrowotne 

9.  

Barbara Wojciechowska 

gospodarstwo agroturystyczne 
„Pyzówka” 

Społeczny Osoba fizyczna 

10.  
Centrum Pielęgnacyjno 

Rehabilitacyjne Dom  
społeczny Przedsiębiorstwo gospodarcze 

11.  
Chmielnickie Centrum Kultury w 

Chmielniku 
Publiczny 

Gminna instytucja kultury; wydawca Nowego Kuriera 
Chmielnickiego 

12.  
Danuta Gratka – Agroturystyka 

„Gratka” 
Społeczny Osoba fizyczna 

13.  Forum Młodego Biznesu Społeczny 
Stymulowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczo-

społecznych 

14.  
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder 

w Pierzchnicy 
Społeczny 

Prowadzenie domów opieki społecznej dla ludzi w podeszłym 

wieku; wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych i 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 

15.  
Fundacja Rozwoju Regionu 

Pierzchnica w Pierzchnicy 
Społeczny 

Stymulowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczo-

społecznych; 

16.  Gmina Bogoria Publiczny Jednostka samorządu terytorialnego 

17.  Gmina Pierzchnica Publiczny Jednostka samorządu terytorialnego 

18.  Gmina Raków Publiczny Jednostka samorządu terytorialnego 

19.  Gmina Szydłów Publiczny Jednostka samorządu terytorialnego 

20.  Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy Gospodarczy Przedsiębiorstwo z terenu LGD 

21.  
Gminne Centrum Kultury w 

Szydłowie 
Publiczny 

Gminna instytucja kultury; edukacja kulturalna; opieka nad 

zabytkami; zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 
mieszkańców gminy; upowszechnianie i promocja kultury lokalnej; 

22.  Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii Publiczny 

Wychowanie, edukacja, upowszechnianie kultury, rozwijanie i 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa; organizacja 
spektakli, koncertów, odczytów, wystaw, imprez rozrywkowych; 

23.  
Gospodarstwo agroturystyczne 

„Daleko od szosy” 
Społeczny Osoba fizyczna 

24.  Ireneusz Ciepiela Przewóz osób  Gospodarczy Przedsiębiorstwo z terenu LGD 

25.  Ireneusz Kapusta Społeczny Osoba fizyczna 
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26.  Jadwiga Banaś Gospodarczy Handel obwoźny 

27.  Joanna Bania  Społeczny  Osoba fizyczna 

28.  Joanna Rogala Społeczny  Osoba fizyczna 

29.  Jolanta Długosiewicz Społeczny  Osoba fizyczna 

30.  Jarosław Pasternak Społeczny  Osoba fizyczna 

31.  
Klub Sportowy „Polanie” w 

Pierzchnicy 
Społeczny 

Upowszechnianie działań w celu rozwoju sportu w gminie 

Pierzchnica; upowszechnianie sportu wśród 

młodzieży; organizowanie imprez sportowych; organizowanie, 
budowanie obiektów sportowych wspólnie z samorządem lokalnym; 

32.  Katarzyna Panek  Społeczny Osoba fizyczna 

33.  Karol Błaszczyk Społeczny Osoba fizyczna 

34.  Leszek Chobot Społeczny Osoba fizyczna 

35.  
Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Czym chata bogata” 
Społeczny 

Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i 
promocyjnej; organizowanie spotkań, objazdów studyjnych, 

konkursów, szkoleń i konferencji; 

36.  Magdalena Wesołowska Społeczny Osoba fizyczna 

37.  
Małgorzata Pniewska – Agroturystyka 

„Korzyna” 
Społeczny Osoba fizyczna 

38.  Maria Dulińska Społeczny Osoba fizyczna 

39.  Maria Kamińska Społeczny Osoba fizyczna 

40.  Martyna Banaś Społeczny Osoba fizyczna 

41.  Martyna Pasternak Społeczny  Osoba fizyczna 

42.  Marzena Piras Społeczny Osoba fizyczna 

43.  Monika Sobczyk Społeczny Osoba fizyczna 

44.  
Miejsko-Gminny Klub Sportowy 

„SPARTAKUS” w Daleszycach 
Społeczny 

Prowadzi działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu na 
terenie gminy Daleszyce od 1972 r. Stawia na rozwój fizyczny 

dzieci i młodzieży. 

45.  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Daleszycach 
Publiczny 

Gminna instytucja kultury; organizowanie imprez artystycznych, 

wystaw, koncertów, konkursów; organizowanie zajęć, zawodów i 
imprez sportowo-rekreacyjnych; 

46.  Miasto i Gmina Chmielnik Publiczny Jednostka samorządu terytorialnego 

47.  Miasto i Gmina Daleszyce Publiczny Jednostka samorządu terytorialnego 

48.  Miasto i Gmina Staszów Publiczny Jednostka samorządu terytorialnego 

49.  Monika Michalec Społeczny Osoba fizyczna 

50.  Ochotnicza Straż Pożarna w Chańczy Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 

oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 
bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 

i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-

oświatowej; 

51.  
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Niemścicach 
Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 
i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-

oświatowej; 

52.  Ochotnicza Straż Pożarna  Społeczny Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 
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Piotrkowice stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 
i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-

oświatowej; 

53.  
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Celinach 
Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 

oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 
stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 

i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-
oświatowej; 

54.  
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Czajkowie 
Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 

oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 
stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 

i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-
oświatowej 

55.  
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Chmielniku 
Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 

oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 
stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 

i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-
oświatowej 

56.  Ochotnicza Straż Pożarna Czernica Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 

oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 
bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 

i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-

oświatowej 

57.  Ochotnicza Straż Pożarna w Drugni Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 

oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 

i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-

oświatowej 

58.  Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowie Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 
i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-

oświatowej; 

59.  
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Śladkowie Małym 
Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 
i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-

oświatowej; 

60.  
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Śladkowie Dużym 
Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 

stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 
i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-

oświatowej; 

61.  
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli 

Osowej 
Społeczny 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 

oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i 
stowarzyszeniami; organizowanie zespołów świetlicowych, 

bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych 

i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-
oświatowej; 

62.  Paweł Basiński  Społeczny  Osoba fizyczna 

63.  Paweł Długosiewicz Społeczny  Osoba fizyczna 

64.  Paweł Krakowiak Społeczny Osoba fizyczna 

65. O Piotr Jankowski Społeczny Osoba fizyczna 

66.  P.H.U „Chmiel Pol” gospodarczy Podmiot gospodarczy  
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67.  P.H.U Gardan Gospodarczy Przedsiębiorca z terenu LGD 

68.  
Społeczne Ognisko Muzyczne im. 

Stanisława Moniuszki w Staszowie 
Społeczny 

Wychowanie, edukacja, upowszechnianie kultury, rozwijanie i 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa; organizacja 
spektakli, koncertów; 

69.  
Świętokrzyskie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społeczno Kulturalnych 
społeczny 

Upowszechnianie i popularyzacja działań w zakresie tradycji 

narodowych oraz wiedzy historycznej, udział w życiu naukowym 

środowisk lokalnych w zakresie propagowania wiedzy o historii 
regionu Polski, prowadzenie działalności wydawniczej zmierzającej 

do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa, wskrzeszenie i 

kultywowanie tradycji Jazdy Polskiej, ochrona i promocja zdrowia 

70.  Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy Społeczny 

Pomoc materialna i wsparcie moralne dla rodzin alkoholików, 

walka z nikotynizmem i używaniem narkotyków; organizowanie 

pomocy prawnej, psychologicznej dla członków rodzin alkoholików 
i osób uzależnionych od narkotyków; 

71.  Sebastian Kiciński  Społeczny Osoba fizyczna 

72.  
Staszowski Ośrodek Kultury w 

Staszowie 
Publiczny 

Wychowanie, edukacja, upowszechnianie kultury, rozwijanie i 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa; organizacja 
spektakli, koncertów, odczytów, wystaw, imprez rozrywkowych; 

73.  
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne 

w Staszowie 
Społeczny 

Inicjowanie, pobudzanie i koordynowanie życia kulturalnego, 

oświatowego, artystycznego; działalność wydawnicza 
popularyzująca dorobek kulturalno-gospodarczy regionu oraz jego 

historię; 

74.  
Stowarzyszenie Agroturystyczne 

„Dolina Czarnej” w Rakowie 
Społeczny 

Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej; 

udział w targach i imprezach promocyjnych; organizowanie imprez 
promocyjnych; 

75.  

Stowarzyszenie Agroturystyczne 

Gminy Daleszyce „Żeremie”  

w Daleszycach 

Społeczny 

Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej; 

udział w targach i imprezach promocyjnych; organizowanie imprez 

promocyjnych 

76.  Stowarzyszenie  „BUCZYNA”  Społeczny  

Prowadzenie działalności promującą i upowszechniającą wiedzę o 

dorobku regionu, tradycjach i historycznym dziedzictwie. 

Organizuje imprezy kulturalne, warsztaty i szkolenia. 

77.  
Stowarzyszanie „Nasza Gmina 

Bogoria” 
Społeczny 

Prowadzenie działalności promującą i upowszechniającą wiedzę o 

dorobku regionu, tradycjach i historycznym dziedzictwie. 

Organizuje imprezy kulturalne, warsztaty i szkolenia. 

78.  
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 

Gminy Daleszyce w Daleszycach 
Społeczny 

Współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, 
organizacjami społeczno-gospodarczymi, zawodowymi i innymi 

stowarzyszeniami mającymi na celu poprawę sytuacji społeczno-

zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin; działanie na rzecz 
podnoszenia społecznej rangi pracy kobiet w rolnictwie oraz 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych kobiet; 

79.  
Stowarzyszenie Koła Gospodyń 

Wiejskich Drugnianki  
Społeczny 

Współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, 

organizacjami społeczno-gospodarczymi, zawodowymi i innymi 

stowarzyszeniami mającymi na celu poprawę sytuacji społeczno-
zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin; działanie na rzecz 

podnoszenia społecznej rangi pracy kobiet w rolnictwie oraz 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych kobiet; 

80.  
Stowarzyszenie „Lejdis”   

w Niestachowie 
Społeczny 

Wszechstronna aktywizacja głównie kobiet w życiu społecznym, 

zawodowym, ekonomicznym, politycznym. Inicjowanie, 

promowanie  
i wspieranie aktywności kobiet i ich rodzin w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych. Upowszechnianie kultury 

fizycznej 
 i sportu. 

81.  
Stowarzyszenie Miłośników i 

Przyjaciół Kurozwęk w Kurozwękach 
Społeczny 

Popularyzowanie wiedzy 

 i kształtowanie etyki społecznej  

i zawodowej członków; działalność wydawnicza, edukacyjna, 

oświatowa  

i wychowawcza; upowszechnianie wiedzy o regionie i 
kultywowanie jego tradycji; 

82.  Stowarzyszenie Pomoc Społeczny Praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym; organizacja 
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Niepełnosprawnym w Osinach  i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej; podejmowanie 

inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych; 

83.  
Stowarzyszenie Przedsiębiorców 

Gminy Daleszyce 
Społeczny 

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

84.  
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój 

Wsi Grabowiec   
Społeczny  

Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi Grabowiec. 

Współpraca ze wszystkimi instytucjami, podmiotami 

gospodarczymi oraz osobami fizycznymi, którym bliskie jest dobro 
wsi Grabowiec. 

85.  
Stowarzyszenie Ziemi Pierzchnickiej 

w Pierzchnicy 
Społeczny 

Organizacja konkursów, pokazów, odczytów i imprez 

nawiązujących do historii oraz tradycji kulturowych; wydawanie 

publikacji o zabytkach zwyczajach ludowych i działalności 
stowarzyszenia; 

86.  
Szydłowskie Towarzystwo 

Strzeleckie  
Społeczny 

Organizowanie imprez i zawodów sportowych; sprawowanie opieki 

szkoleniowej i wychowawczej nad członkami STS;  kultywowanie 
tradycji Związku Strzeleckiego z II-ej RP; 

87.  
Stowarzyszenie Sportowo – 

Kulturalne w Drugni 
Społeczny 

Prowadzenie różnych form pracy oświatowej, organizowanie 

kolonii i wypoczynku, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych. 

88.  
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Ruchowo „Nie jesteś sam” 

Społeczny 
Aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do 

podejmowania zatrudnienia i podejmowania obowiązków 

społecznych i społecznie użytecznych; 

89.  
Świętokrzyska Federacja 

Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej 

„Ziemia Świętokrzyska”  

Społeczny  
Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej; 
udział w targach i imprezach promocyjnych; organizowanie imprez 

promocyjnych 

90.  
Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa 

i Smykowa w Sierakowie 
Społeczny 

Prowadzenie działalności oświatowej  

i kulturalnej z dziećmi i rodzicami, występowanie z wnioskami i 
projektami; prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów, kursów 

edukacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz 

innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

91.  
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Szydłowskiej 
Społeczny 

Inicjowanie, koordynowanie i pobudzanie życia kulturalnego, 

oświatowego, artystycznego. Wyrażanie opinii społeczeństwa w 

zakresie potrzeb kulturalno-społecznych Szydłowa i regionu wobec 
władz administracyjnych.   

92.  
Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy 

w Pierzchnicy 
Społeczny 

Kultywowanie lokalnej tradycji; organizacja i prowadzenie imprez 

lokalnych; 

93.  
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Daleszyckiej 
Społeczny 

Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań 
kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, działalności 

charytatywnej, pomocy społecznej mających na celu dobro i rozwój 

mieszkańców; organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów; 
wydawanie czasopisma, publikacje, opracowania monograficzne; 

94.  
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Rakowskiej w Rakowie 
Społeczny 

Inicjowanie prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań 

kulturalnych, edukacyjnych, pro zdrowotnych, profilaktycznych, 
rekreacyjnych i ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, 

pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój mieszkańców; 

prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, oświatowej i 
wychowawczej; udzielanie stypendiów osobom indywidualnym; 

95.  
Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 

w Daleszycach 
Społeczny 

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnych form ruchu, 

pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; organizowanie zajęć 

sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich 
sprawności fizycznej i intelektualnej; 

96.  
Uczniowski Klub Sportowy „Zorza” 

w Bogorii 
Społeczny 

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnych form ruchu, 

pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; organizowanie zajęć 
sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich 

sprawności fizycznej i intelektualnej; 

97.  Zajazd Wilczyniec Gospodarczy Przedsiębiorstwo z terenu LGD 

98.  
Zakład Przetwórstwa Spożywczego 

Sp. Z o.o. w Pierzchnicy 
Gospodarczy  Przedsiębiorstwo z terenu LGD  

99.  Zbigniew Zieliński Gospodarczy 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach 

paliw, usługi transportowe, gospodarka odpadami. 
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100.  Zespół Pałacowy Sp. z o.o. Gospodarczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

101.  Zofia Widomska Społeczny Osoba fizyczna 

102.  
 

Zdzisław Pniewski  
Społeczny  Osoba fizyczna 


