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Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji 

 nr tel./fax 

Przedstawiciel Zakres działania Informacje 

dodatkowe 

1. Stowarzyszenie 

Rozwoju Kultury     

i Sportu Victoria 

Mniów 

Mniów ul. Sportowa 6, 

26-080 Mniów 

Plech Waldemar, 

Rusiński Karol 

1. Działanie na rzecz rozwoju sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki 2. Wszechstronne 

propagowanie informacji w zakresie 

działalności sportowej, kulturalnej, 

rekreacyjnej i turystycznej 3. Promocja, 

popieranie i upowszechnianie idei zdrowego 

stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku 

oraz rekreacyjnego i amatorskiego 

uprawiania sportu 4. Aktywny udział we 

wszystkich imprezach sportowych, 

kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych 

na terenie kraju i poza jego granicami 5. 

Planowanie i organizowanie działań 

rekreacyjno- sportowych, kulturalnych i 

turystycznych członków stowarzyszenia 

 

 

2. Stowarzyszenie 

"Koło Gospodyń 

Wiejskich 

Żurawinki", 

Borki Borki 82, 26-080 Mniów Bogumiła 

Włodarska, Irena 

Skowron, Elżbieta 

Spurek 

Poprawa warunków życia społeczności 

gminy Mniów oraz rozwoju gminy, w 

szczególności poprzez wykonywanie zadań 

w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych osób i rodzin; 2) działalności 

charytatywnej; 3) podtrzymywania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 4) ochrony i 

promocji zdrowia; 5) działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 6) promocji zatrudnienia 

i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
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bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy; 7) działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 8) działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; 9) nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania; 10) kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji; 11) 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i 

turystyki; 12) ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

13) porządku i bezpieczeństwa publicznego 

oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 14) upowszechniania i ochrony 

wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 15) 

ratownictwa i ochrony ludności; 16) 

upowszechniania i ochrony praw 

konsumentów; 17) działań na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 18) 

promocji i organizacji i wolontariatu; 19) 

promocji gminy mniów; 20) 

upowszechniania i rozwijania kultury 

regionalnej 

3. Stowarzyszenie 

"Wszyscy Razem" 

Zaborowice Zaborowice 83,  

26-080 Mniów 

Mariusz Adach, 

Edyta Lisowska 

Zwiększanie aktywności społecznej 

mieszkańców gminy Mniów, w 

szczególności poprzez: 1) podtrzymywania 

tradycji lokalnych oraz rozwoju świadomości 

obywatelskiej i kulturowej; 2) ochrony i 

promocji zdrowia; 3) działania na rzecz osób 
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niepełnosprawnych; 4) działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; 5) nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania; 6) kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji; 7) 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i 

turystyki; 8) ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 9) 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym; 

10) ratownictwa i ochrony ludności; 11) 

działań na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 12) promocji i organizacji 

wolontariatu; 13) upowszechniania i 

rozwijania kultury regionalnej; 14) 

organizowanie wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

4. Stowarzyszenie 

Olimp  

Serbinów Serbinów 58, 26-080 Mniów  Łukasz Szyszka, 

Janusz Makuch 

integracja społeczna, sport, kultura, 

rekreacja, edukacja oraz turystyka 

 

5. Stowarzyszenie 

"RAZEM DLA 

WSI I SZKOŁY" 

Rogowice Rogowice 123, 26-080 

Mniów 

Anna Lis 

Mocarska, Kolus 

Agata 

1) wyrównywanie szans edukacyjnych 

mieszkańców wsi Serbinów, Podchyby, 

Rogowice 2) wspieranie wszechstronnego i 

zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Serbinów, 

Podchyby, Rogowice 3) integracja 

mieszańców wsi, przeciwdziałanie 

bezradności i wykluczeniu społecznemu 4) 

wspieranie demokracji i budowanie 

Organ prowadzący 

Szkołę Podstawową 

w Rogowicach 
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społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym 

6. Koło Łowieckie 

„Cietrzew” 

Mniów ul. Kolonia 42,  

26-080 Mniów 

Kruk Tadeusz, 

Pasierbek Tomasz 

Łowiectwo  

7. Stowarzyszenie 

artystów i twórców 

ludowych Dorzecza 

Bobrzy 

Mniów ul. Gajowa 144,  

26-080 Mniów 

Janusz Kowal, 

Grażyna 

Grudziecka 

1. krzewienie i popularyzacja sztuk pięknych 

oraz regionalnej sztuki ludowej; 2. promocja 

regionu i propagowanie trwałych, 

historycznych wartości dorobku społeczno-

kulturalnego ziemi świętokrzyskiej; 3. 

wspieranie ludzi pracujących w dziedzinie 

sztuki i zapewnienie im pomocy 

organizacyjnej, prawnej i finansowej; 4. 

działanie na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijanie kontaktów współpracy 

międzynarodowej; 5. integracja i jednoczesne 

środowiska twórców, w tym osób 

niepełnosprawnych, służące pomocy 

rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu 

wszelkich patologiom społecznym 

 

8. 45 Drużyna 

Wielopoziomowa 

„Przeczesywacze 

Bagien” im. 

Szarych Szeregów 

z Mniowa 

Mniów ul. Ekologiczna 26,  

26-080 Mniów 

pwd. Jakub Jacek 

Gonciarz 

Drużyna harcerska  
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 Stowarzyszenie 

„Aktywni Plus” 

Mniów ul. Gajowa 110, 26-080 

Mniów  

Piotr Sadko,  

Lidia Spera 

kultura, oświata, edukacja, ochrona 

środowiska, prawa człowieka, ochrona 

zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc 

społeczna 

 

 


