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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji 

 nr tel./fax 

Przedstawiciel Zakres działania Informacje 

dodatkowe 

1. STOWARZYSZENIE 

DZIEDZICTWO 

PIOTRKOWIC 

Piotrkowice ul. Rynek 7, 

Piotrkowice 

26-020 Chmielnik 

e-mail: 

kontakt@dziedzictwo-

piotrkowic 

strona internetowa: 

www.dziedzictwo-

piotrkowic.pl 

Tel. 515-537-812 

 

Edward 

Rzadkowski 

Ochrona Zabytków; ochrona zabytkowych 

nagrobków oraz opieka nad mogiłami zasłużonych 

spoczywających na starych cmentarzach; 

renowacja zabytków; ochrona pomników 

przyrody; ochrona środowiska naturalnego wokół 

obiektów lub miejsc zabytkowych; prowadzenie 

prac restauratorskich i konserwatorskich przy 

obiektach zabytkowych; edukacja i 

popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony 

zabytków i historii regionu; pozyskiwanie 

środków na rzecz ochrony oraz konserwacji 

zabytków. 

 

2. STOWARZYSZENIE 

„GĘŚ KIELECKA Z 

TRADYCJAMI” W 

CHMIELNIKU 

Chmielnik ul. Witosa 6 

26-020 Chmielnik  

e-mail:  

geskielecka@wp.pl 

tel. 603-901-023 

Gabriela Król Aktywizowanie i integrowanie środowiska; 

przywrócenie tradycji hodowli i chowu gęsi 

kieleckiej na terenie kielecczyzny; promocja i 

ochrona rasy gęsi kieleckiej; ochrona dziedzictwa 

kulturowego i kulinarnego; promowanie hodowli 

gęsi kieleckiej w gospodarstwach ekologicznych i 

agroturystycznych-; pomoc w utworzeniu stada 

reprodukcyjnego gęsi kieleckiej na terenie woj. 

Świętokrzyskiego; wspieranie powstania grupy 

producenckiej hodowców gęsi i innego drobiu; 

prowadzenie działalności wystawienniczej, 

edukacyjnej, doradczej i szkoleniowej; 

pozyskiwanie środków na działalność z 

dostępnych funduszy pomocowych. 

 

http://www.dziedzictwo-piotrkowic.pl/
http://www.dziedzictwo-piotrkowic.pl/
mailto:geskielecka@wp.pl
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3. STOWARZYSZENIE 

„KAWALERIA 

RÓŻANE 

WZGÓRZE” 

Lubania Lubania 74 

26-020 Chmielnik 

Tel. 698-459-648 

Paweł Wysocki Upowszechnianie i popularyzacja działań w 

zakresie tradycji narodowych oraz wiedzy 

historycznej; udział w życiu naukowym środowisk 

lokalnych w zakresie propagowania wiedzy o 

historii regionu i Polski; prowadzenie działalności 

wydawniczej zmierzającej do pogłębienia wiedzy 

historycznej społeczeństwa ; wskrzeszanie i 

kultywowanie tradycji i jazdy polskiej; ochrona i 

promocja zdrowia; działalność w ramach 

wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności  

lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i 

krajoznawstwa , na rzecz osób niepełnosprawnych 

, nauki i szkolnictwa, promocji Rzeczpospolitej  

Polskiej za granicą. 

 

4. STOWARZYSZENIE 

„KOŃ TO 

TRADYCJA” 

Chmielnik ul. Szkolna 7 

26-020 Chmielnik 

Tel. 698-459-648 

Paweł Wysocki Upowszechnianie i popularyzacja działań w 

zakresie tradycji narodowych oraz wiedzy 

historycznej; udział w życiu naukowym środowisk 

lokalnych w zakresie propagowania wiedzy o 

historii regionu i Polski; prowadzenie działalności 

wydawniczej zmierzającej do pogłębienia wiedzy 

historycznej społeczeństwa ; wskrzeszanie i 

kultywowanie tradycji i jazdy polskiej; ochrona i 

promocja zdrowia; działalność w ramach 

wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności  

lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i 
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krajoznawstwa , na rzecz osób niepełnosprawnych 

, nauki i szkolnictwa, promocji Rzeczpospolitej  

Polskiej za granicą. 

5. STOWARZYSZENIE 

„NASZE CELINY” 

Celiny Celiny 22 

26-020 Chmielnik 

e- mail: 

NASZECELINY@ON

ET.PL 

Tel. 601-448-480 

Monika Nowak Nauka, edukacja , oświata i wychowanie; 

działalność w zakresie upowszechniania kultury i 

sztuki; podtrzymywanie tradycji narodowej i 

regionalnej oraz rozwój świadomości 

obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziedzictwa narodowego; 

upowszechnianie krajoznawstwa oraz 

organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

działalność z zakresu ekologii; działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych; 

prowadzenie pomocy społecznej; aktywizacja 

ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa; 

ochrona i promocja zdrowia, promowanie 

aktywnego i zdrowego trybu życia i sportu; 

organizacja imprez artystycznych i 

rozrywkowych; promocja zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej; współpraca z jst oraz ze 

stowarzyszeniami; inicjowanie i koordynowanie 

wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w 

interesie mieszkańców wsi Celiny oraz członków 

stowarzyszenia. 

 

6. STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ 

DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

ŁAGIEWNIKACH  

Łagiewniki Łagiewniki 73 

26-020 Chmielnik 

e-mail: 

dpslagiewniki@poczta.

neostrada.pl 

Jerzy Kulpiński Naszym celem jest wszelka pomoc mieszkańcom 

domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz 

inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do 

lepszej dbałości o interesy mieszkańców domu i 

skuteczniejsze zaspokajanie ich potrzeb. 

 

mailto:NASZECELINY@ONET.PL
mailto:NASZECELINY@ONET.PL
mailto:dpslagiewniki@poczta.neostrada.pl
mailto:dpslagiewniki@poczta.neostrada.pl
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„OTWARTE 

SERCA” 

Tel. (41) 354-20-76 

7. STOWARZYSZENIE 

WSPIERAJĄCE 

ROZWÓJ WSI 

GRABOWIEC 

Grabowiec Grabowiec 78b 

26-020 Chmielnik 

e-mail: 

wgrabowcu@wp.pl 

tel. 504-253-600 

Artur 

Głodziński 

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju wsi Grabowiec; Wspieranie 

agroturystyki, ekoturystyki oraz idei gospodarstwa 

ekologicznego; Inicjowanie, wspieranie i pomoc 

w przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i 

ekologicznych, zwłaszcza na obszarach wiejskich; 

Działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej; 

Działanie na rzecz upowszechniania turystyki, 

sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 

mieszkańców; Inicjowanie, opracowywanie i 

promocja projektów rozwoju wsi Grabowiec; 

Działanie na rzecz ochrony środowiska i 

krajobrazu oraz propagowanie akcji i inicjatyw 

związanych z ekologią; Oddziaływanie na ład 

przestrzenny i estetykę sołectwa Grabowiec i 

okolic; Integracja mieszkańców poprzez 

organizację imprez i konkursów dla i z udziałem 

członków lokalnej społeczności; Inicjowanie i 

wspieranie społecznej i zawodowej aktywności 

obywateli; Promocja obszaru i instytucji oraz 

podmiotów gospodarczych działających lokalnie. 

 

8. STOWARZYSZENIE 

„Z POMOCĄ 

SZPITALOWI W 

CHMIELNIKU” 

Chmielnik ul. Kielecka 1-3 

26-020 Chmielnik 

e-mail: 

beatap50@gmail.com 

Tel. 660-720-896 

Marek Kwiecień Działalność z zakresu ochrony zdrowia; działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i 

organizowanie wolontariatu na rzecz szpitala 

powiatowego w Chmielniku; popieranie i 

wspieranie działalności społecznej na rzecz 

wyposażenia szpitala powiatowego w Chmielniku 

 

mailto:wgrabowcu@wp.pl
mailto:beatap50@gmail.com
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w nowoczesny sprzęt medyczny oraz rozbudowy i 

modernizacji tej placówki. 

9. ŚLADKOWSKIE 

STOWARZYSZENIE 

AGROTURYSTYKI I 

TURYSTYKI 

„DOLINA SANICY” 

Śladków 

Mały 

Śladków Mały 25 

26-020 Chmielnik 

Sławomir Janasz Wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie; 

umacnianie tożsamości  regionalnej, kultywowanie 

i popularyzacja tradycji  oraz spuścizny 

historycznej , a także kulturowej regionu; promocja 

i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-

gospodarczego, a w szczególności bazy 

wypoczynkowo – turystycznej regionu; 

podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji 

naturalnych walorów przyrodniczo- 

krajobrazowych i turystycznych regionu; 

współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi 

stowarzyszeniami turystycznymi i 

agroturystycznymi w zakresie wymiany i 

upowszechniania doświadczeń turystyki wiejskiej; 

propagowanie i pomoc w finansowaniu 

działalności agroturystycznej na terenie działania 

stowarzyszenia; organizowanie turystyki wiejskiej 

oraz zapewnienie i rozwój właściwych form i 

warunków wypoczynku; organizacja festynów, 

imprez o charakterze sportowym i kulturalnym; 

wykonanie informatorów, folderów, różnych 

gadżetów reklamowych oraz innych materiałów 

promocyjnych; ochrona interesów członków 

stowarzyszenia.  
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10. ŚWIĘTOKRZYSKIE 

STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWN

YCH RUCHOWO 

„NIE JESTEŚ SAM” 

Chmielnik ul. Mielczarskiego 7 

26-020 Chmielnik 

e-mail: 

beatap50@gmail.com 

Tel. 660-720-896 

Beata 

Przeździecka 

Zrzeszanie osób pragnących działać na rzecz osób 

niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem samych niepełnosprawnych, dla 

poprawy ich warunków życiowych oraz 

zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, 

gospodarczym i kulturalnym kraju; wyzwalanie 

inicjatyw osób niepełnosprawnych w kierunku jak 

najwszechstronniejszej ich realizacji ; 

kształtowanie partnerskich postaw między 

społecznością osób pełnosprawnych i osób 

niepełnosprawnych; przygotowanie 

niepełnosprawnych do aktywności społecznej i 

zawodowej. 

 

11. TOWARZYSTWO 

MIŁOŚNIKÓW 

ZIEMI 

CHMIELNICKIEJ 

Chmielnik ul. 13 Stycznia 23 

26-020 Chmielnik 

e-mail: 

Zdzich11@gmail.com 

Tel. 785-353-936 

Agnieszka 

Grzebalska 

Wspieranie i organizowanie różnego rodzaju akcji 

zmierzających do gospodarczego i kulturalnego 

rozwoju Ziemi Chmielnickiej; działania na rzecz 

ochrony przyrody, głównie parków i 

drzewostanów; organizowanie spotkań, odczytów, 

pokazów, konkursów i innych imprez mających 

związek z Chmielnikiem i okolicą; wydawanie 

publikacji o tematyce związanej z miastem, w tym 

okolicznościowe koperty, widokówki, plakietki 

oraz piątą edycję Kalendarza Chmielnickiego, w 

którym przedstawiane są zabytki sakralne 

Dekanatu Chmielnickiego; ochrona zabytków; 

organizowanie imprez związanych z 

upamiętnieniem ważniejszych wydarzeń 

historycznych miasta; gromadzenie materiałów i 

pamiątek historycznych związanych z Ziemią 

 

mailto:beatap50@gmail.com
mailto:Zdzich11@gmail.com
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Chmielnicką; udział w zorganizowaniu takich 

imprez jak: prezentacje poetyckie 'Moje miasto, 

moja ziemia'; spotkania z Poezją Wojciecha 

Bellona 'Gitarą i piórem'; Chmielnickie Jarmarki 

Kulturalne i inne. 

 


