
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MAPA  AKTYWNOŚCI 

organizacji pozarządowych 

 o charakterze historyczno – patriotycznym 

 działających na terenie Radomia 

 

 



1 
 

Wykaz organizacji pozarządowych 

działających w obszarze historyczno-patriotycznym na terenie miasta Radomia 

 

Lp. 

 

NAZWA ORGANIZACJI 
Zakres działań 

ADRES 
TELEFON / ADRES 

INTERNETOWY 

1.  

 

 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 
1939r.” w Katowicach Oddział w Radomiu  
 
Zakres działań: 
� ujawnienie prawdy o Policji Państwowej 

Rzeczpospolitej Polskiej do 1939 r., patriotycznego 
udziału PP w wojnie obronnej w 1939 r., losów 
policjantów PP i ich rodzin w okresie II wojny 
światowej, represjonowania policjantów i ich rodzin 
po wyzwoleniu, 

� propagowanie wiedzy o działalności PP 
 i upamiętnienia patriotycznych postaw jej 
funkcjonariuszy.  
 

 
� 26-600 Radom 
ul. 25 czerwca 68 

 

� 48 362 16 99 

 

 

 

 

2.  

 

 
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień, Obozów Koncentracyjnych  
i Gett  
Zarząd Okręgowy w Radomiu  
 
Zakres działań: 
� uzyskiwanie należności o charakterze 

odszkodowawczym dla członków stowarzyszenia, 
� otaczanie opieką członków i ich rodzin w zakresie 

opieki socjalnej i zdrowotnej, 
� otaczanie opieką miejsc pamięci. 
 

 

� 26-611 Radom 
ul. Wyścigowa 16 
 (pawilon B pokój 32) 

 
Adres do 
korespondencji: 
�26-600 Radom 
ul. Gagarina 13/17  
m 67 
 

 

� 600 352 333 

� 48 360 45 87  

(Dom Weterana) 

(Pierwszy czwartek każdego 

miesiąca od 930) 

3.  

 

 
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ Koło nr 45 w Radomiu  
 
Zakres działań: 
� integracja środowiska weteranów misji pokojowych  

i stabilizacyjnych, 
� upowszechnianie wiedzy na temat wkładu polskich Sił 

Zbrojnych w umocnienie pokoju i bezpieczeństwa, 
� krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii 

polskiego oręża na przestrzenie dziejów oraz 
współczesnej roli Sił Zbrojnych RP, 

� aktywne uczestnictwo w rocznicowych  
uroczystościach patriotycznych. 

 
 
 
 
 
 
 

 

� 26–600 Radom 
ul. Lubelska 150 

 

� 606 292 923 (prezes) 

� 696 452 789 (wiceprezes) 

 

@ kowalewskie@wp.pl  

� www.skmponz.radom.pl 
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4.  

 

 
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych  
Przez III Rzeszę  
Zarząd Terenowy w Radomiu 
 

Zakres działań: 
� organizowanie opieki socjalnej dla członków, 
� podtrzymywanie i dochodzenie roszczeń 

odszkodowawczych, 
� organizowanie i prowadzenie pomocy charytatywnej, 

opieka nad materialnymi pamiątkami związanymi                    
z osobami represjonowanymi przez III Rzeszę. 
 
 
 
 
 

 

 

� 26-610 Radom 
ul. Żeromskiego 53 p.79 

 

� 48 362 04 00 

5.  

 

 
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� dążenie do całkowitego ujawniania faktów, utrwalania 

prawdy i ścigania popełnionych zbrodni na jeńcach 
obozów w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz 
w innych miejscach kaźni, 

� współpraca z organizacjami, instytucjami i władzami  
w tym zakresie. 

 
 

 
� 26-600 Radom 
ul. 25 czerwca 68 lok. 1 

 

� 48 362 20 67 (prezes) 

� 48 362 70 70 (wiceprezes) 

 

@ teresa290142@wp.pl 

 

6.  
 
 
 

 

 
Stowarzyszenie Szarych Szeregów  
Oddział w Radomiu 
 

Zakres działań: 
� gromadzenie dokumentacji, prowadzenie prac 

historycznych, 
� działania na rzecz członków w zakresie przyznawania 

im uprawnień kombatanckich, 
� współpraca z organizacjami harcerskimi 

i kombatanckimi. 
 

 

� 26-610 Radom 
ul. Filtrowa 9/4 

 

� 48 384 56 25 

� 601 179 898 

 

7.  
 
 

 

 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej  
Zarząd Okręgu Radom 
 
Zakres działań: 
� dobro Kraju, obrona godności, dobrego imienia 

i pamięci AK  i ich żołnierzy, 
� opieka nad żołnierzami AK i ich rodzinami, 

zapewnienie im pomocy, 
� zacieśnianie koleżeńskiej więzi między żołnierzami AK 

i ich rodzinami, 
� utrwalanie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego 

AK, 
� współpraca z bratnimi organizacjami kombatantów 

oraz uczestników walk o Polskę Niepodległą.     
 
 
 
 
 

 

� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 68,  
p. 117, 
p. 119-prezes 

 

� 48 384 56 23 

� 48 385 50 27  

(wtorek, piątek 10:00-12:00) 

�604 276 193 (prezes) 

 

@ ak.radom@onet.pl  

� www.armiakrajowa.org.pl 
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8.  

 

 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich  
Oddział w Radomiu  
 
Zakres działań: 
� kultywowanie tradycji i kultury kresów, 
� pomoc Polakom na Kresach, 
� historia Kresów i Polski. 

 

 
� 26-600 Radom 
ul. Struga 1 

 

�507 281 685 

 

@ 

boguslaw.stanczuk@gmail.com    

 

9.  

 

 
Związek Inwalidów Wojennych RP  
Zarząd Okręgu 
 

Zakres działań: 
� inicjowanie i współudział w tworzeniu aktów 

prawnych dot. inwalidów wojennych i wojskowych 
i ich rodzin, 

� uzyskiwanie środków finansowych i organizowanie 
pomocy dla w/w grup społecznych. 

� kontynuowanie i upowszechnianie tradycji 
historycznych. 
 

 

 

� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 68 
(Lasy Państwowe) 

 

� 48 362 53 21 

� 512 668 758 

(poniedziałki i środy 10:00- 

13:00) 

10. 
 
 
 

 

 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych 
 
Zakres działań: 
� udzielanie pomocy materialnej, socjalnej i zdrowotnej 

członkom i ich rodzinom, 
� opieka nad miejscami pamięci narodowej, 
� prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej. 

 

� 26-610 Radom 
ul. Żeromskiego 94 

 

� 48 363 97 61 

11. 
 
 

 
Związek Strzelecki 
 
Zakres działań: 
� wychowanie obywatelskie młodzieży w duchu 

patriotycznym w oparciu o hasło BÓG - HONOR -
OJCZYZNA, 

� poszerzenie wiedzy z zakresu wojskowości  
i bezpieczeństwa publicznego, 

� podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez 
organizowanie przedsięwzięć sportowych, 
turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych, 

� działanie w zakresie kultury, sztuki, edukacji, 
rekonstrukcji historycznych oraz krzewienia tradycji 

� działalność ZS realizowana jest w zakresie: 
wychowania patriotyczno-obywatelskiego, 
przysposobienia wojskowego, wychowania 
fizycznego. 

 

 

� 26-600 Radom 
ul. Struga 1 
 
 

 

� 604 219 765 

@komendant@zwiazek-

strzelecki.pl 

� www.zwiazek-strzelecki.pl 
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12. 

 

 
Związek Strzelecki Oddział Kawaleryjski „Beliniak” 
 

Zakres działań: 
� działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej i jej 

umacniania, 
� wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym 

oparciu o hasło: BÓG – HONOR - OJCZYZNA, 
� formowanie wzrostowych postaw obywatelskich, 
� wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia, 
� podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, 
� podnoszenie wiedzy z zakresu wojskowości. 
 

 

� 26-610 Radom 
ul. Wyszyńskiego 9a/12 

 

�606 711 539 

 

@ leszek.beliniak@wp.pl 

 

13. 
 
 

 

 
Związek Sybiraków  
Oddział w Radomiu 
 

Zakres działań: 
� spotkania w szkołach z młodzieżą (żywe lekcje 

historii), 
� pomoc członkom w różnych sprawach,  kontakty 

z ambasadorami na Wschodzie (Rosja, Ukraina, 
Białoruś) 

� pomoc finansowa najbiedniejszym członkom,  
� spotkania opłatkowe, branie udziału ze sztandarem  

w uroczystościach państwowych i religijnych. 
 

 

� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 68 

 

�724 739 696 

 

 

14. 

 

 

 
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego Radomski Oddział Powiatowy 
 
 
  

 
� 26-600 Radom 
ul. Waryńskiego 16/18 
lok. 18 

 

�   510 148 160 

� 48 362 82 73 

15. 

 

 
Związek Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego  
Oddział w Radomiu 
 

Zakres działań: 
� organizowanie opieki socjalnej i pomocy prawnej dla 

członków, 
� upamiętnianie miejsc walki i kaźni, 
� pomoc w uzyskiwaniu uprawnień kombatanckich. 
 

 

� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 68  
pok.114 

 

�48 384 56 27 

(wtorek 1000-1300) 

16. 
 
 

 

 
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego  
Zarząd Rejonowy 
 
Zakres działań: 
� obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy 

oraz ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy 
warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych 
środowiska.  

� integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy 
poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt 
państwowych i wojskowych, 

� obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego,   
� współpraca z organami władzy publicznej. 
 

 
� 26-600 Radom 
ul. 1905 Roku 30 
 

 

�48 651 11 58  

(środy od godz. 900-1200) 

 

 

�   607 051 723 (prezes) 

�   790 585 856 
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17. 
 
Federacja Stowarzyszeń Represjonowanych 
w Stanie Wojennym 
 

Zakres działań: 
� powodowanie rehabilitacji osób dotkniętych  

represjami i popieranie roszczeń o naprawę krzywd 
doznanych w stanie wojennym, 

� udzielanie pomocy prawnej członkom, 
� inicjowanie opracowań naukowych oceniających 

skutki stanu wojennego, 
� czynny udział w życiu polityczno-społecznym. 
 

 

� 26-612 Radom 
Pl. Jagielloński 15 
pok.323 

 

� 48 360 93 59 

� 533 272 365 

 

@ stowrep@gmail.com   

 

 

  

18. 
 
Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego 
Cmentarza Rzymskokatolickiego przy 
ul. Limanowskiego  
w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� otoczenie bezpośrednią opieką zespołu zabytków 

cmentarza, 
� realizowanie i inicjowanie prac remontowo- 

konserwatorskich,  
� działalność wydawnicza. 
 
 
 
 
 

 

� 26-600 Radom 
ul. Malczewskiego 16 

 

� 48 362 42 63 (Resursa) 

� 48 362 22 18 

�505 509 988  
(wice-przewodniczący) 

 

19. 
 
Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia 
 
Zakres działań: 
� pobudzanie inicjatywy społecznej w zakresie 

ratowania zabytków Radomia, 
� opieka zabytków, inicjowanie, realizowanie prac 

konserwatorskich, 
� informowanie społeczeństwa o stanie obiektów 

zabytkowych Radomia oraz podejmowanie działań 
zmierzających do ich zabezpieczenia, 

� prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej, 
której dochód służy wyłącznie realizacji zadań 
statutowych. 

� współpraca ze wszystkimi, którym zależy na dobru 
społecznym zabytków. 

 
 

 

� 26–610 Radom 
ul. Kościuszki 7 
 

 

� 48 362 07 46 

� 48 364 01 16 

 

@ skrzr@wp.pl 

� www.skrzr.radom.pl 
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20. 
 
Stowarzyszenie Jagiellońskie 
 

Zakres działań: 
� promowanie i upowszechnianie zasad cywilizacji 

łacińskiej oraz tradycji obyczajów regionalnych 
w Europie, 

� opieka nad zabytkowymi obiektami, renowacja 
i odbudowa, 

� inicjowanie i promowanie działań upowszechniania 
kultury i ochrony dziedzictwa europejskiego.  

� organizowanie spotkań, wystaw, seminariów i innych 
imprez kulturalnych, 

� prowadzenie działalności badawczej oraz 
przygotowanie publikacji i ich wydawanie. 

 
 
 

 

� 26-610 Radom 
Plac Jagielloński 15 pok. 
323 

 

�508 374 840(przewodniczący) 

�501 199 160 

 

@ stowjag@com.pl  

� www.jagiellonskie.net  

 

 

 

21. 
 
Stowarzyszenie Osób Internowanych 
i Represjonowanych w Stanie Wojennym 
 
Zakres działań: 
� Organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa 

osób, które dotknięte zostały w Stanie Wojennym 
represjami,  
w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, 

� rehabilitacja osób dotkniętych represjami i popieranie 
indywidualnych roszczeń członków Stowarzyszenie 
o naprawie krzywd, jakich doznały w Stanie 
Wojennym 
w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym, 

� pomoc prawna wszechstronna, głównie zamierzająca 
do nabycia określonych praw i uprawnień przez  
członków Stowarzyszenia. 

 

 

� 26–600 Radom  
Plac Jagielloński 15 p. 
323 

 

� 533 272  365 

� 508 374 840 

 

@ stowrep@gmail.com  

 

22. 
 
Stowarzyszenie Radomski Czerwiec ‘76 
 
Zakres działań: 
� udzielanie wszechstronnej pomocy prawnej, 

materialnej, duchowej itp. osobom biorącym udział  
w wydarzeniach czerwca ’76 oraz ich rodzinom, jak 
również pielęgnowanie pamięci historycznej  
o tamtych wydarzeniach ze szczególnym naciskiem 
przekazywania prawdy o tamtych dniach młodemu 
pokoleniu Polaków. 

 
 
 
 
 

 
� 26-600 Radom 
ul. Reja 16 

 

�600 850 526 (prezes) 

�784 457 665 (wiceprezes) 

 

@ czerwiec76@poczta.pl 

� www.czerwiec76.pl  

 


