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Lp.     Nazwa 

organizacji 

Miejscowość Adres organizacji 

 

Przedstawiciel Zakres działania Informacje 

dodatkowe 

1.  Agroturystyczne 

Stowarzyszenie 

Gospodarstw 

Gościnnych 

 i Ekologicznych 

„Cis” 

Morawica ul. Kielecka 38 

26-026 Morawica 

tel. (0-41) 301 70 38 

kom. 606215757 

 

Prezes 

Ewa Zaczek-Kucharska 

1.Wymiana doświadczeń pomiędzy gospodarstwami 

prowadzącymi agroturystykę. 

2. Współpraca doświadczeń pomiędzy 

gospodarstwami prowadzącymi agroturystykę. 

3. Współpraca z władzami samorządowymi, 

organami państwowymi w rozwoju agroturystyki 

 i produkcji żywności ekologicznej. 

4. Praca nad prowadzeniem bazy noclegowej 

 i wypoczynkowej. 

 

2.  

 

Arka Nadziei Kielce ul. Mickiewicza 1  

25-352 Kielce 

 tel. (0-41) 344 28 58 

 e-mail. arka.nadziei@op.pl 

 

Prezes    

Wojciech Moskwa 

Zastępca prezesa     

 Sylwester Gębski 

 

1. Pomoc osobą bezdomnym, ubogim rodzinom, 

osobom wykluczonym społecznie, dzieciom 

dotkniętych patologią społeczną oraz osobom 

uzależnionym. 

2. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób 

wykluczonych społecznie. 

3. Ochrona środowiska naturalnego. 

 

3.  

 

Fundacja 

Kazimierz”  

w Bilczy 

Bilcza ul. Szkolna 2 

26-026 Morawica 

tel. 572 498 649  

502 687 511 

509 013 005 

e-mail. 

wlodekrybczynski@wp.pl 

 

Prezes    

Włodzimierz Rybczyński 

 

1.Integrację społeczności lokalnej. 

2.Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji 

budowy kościoła parafialnego oraz innych 

inwestycji prowadzonych przez parafię. 

3.Inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych 

na rozwój i popularyzację kultury fizycznej, sportu, 

rekreacji, nauki oświaty, kultury i sztuki oraz 

rozrywki. 

4.Organizowanie pomocy społecznej szczególnie 

w zakresie poradnictwa rodzinnego, ochrony 

zdrowia i życia, przeciwdziałania alkoholizmowi, 

nikotynizmowi, i innym uzależnieniom  
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oraz pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji 

życiowej. 

5.Wspieranie i prowadzenie działalności 

charytatywnej. 

6. Promocja miejscowości Bilcza, w szczególności 

poprzez budowę i prowadzenie profesjonalnej strony 

internetowej i inne formy medialne, takie jak prasa 

i radio lokalne, ulotki, informatory itd. 

4.  Lokalna Grupa 

Działania  

„Perły Czarnej 

Nidy” 

Morawica ul. Kielecka 38 

26-026 Morawica 

 

 

Prezes 

Marcin Dziewięcki 

Zastępca prezesa 
Jacek Kania 

Monika Piotrowska 

 

 

1. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, 

pobudzanie aktywności zawodowej i działania 

przyciągające inwestorów zewnętrznych. 

2.Rozwój turystyki w oparciu o specyficzne walory 

przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru LGD. 

3.Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców 

do działania na rzecz własnego regionu i poprawy 

jakości życia społeczności lokalnej. 

 

5.  Stowarzyszenia 

Przyjaciół 

Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej  

w Morawicy 

 

Morawica ul. Kielecka 26,  

26-026 Morawica 

tel.41 311 40 92 – 

biblioteka 

514 536 173  

e-mail. zofia.kruk1@wp.pl 

Prezes 

Zofia Kruk 

1.Krzewienie kultury regionu morawickiego. 

2. Rozwijanie zdolności muzycznych wśród dzieci 

i młodzieży. 

3.Patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą 

w Morawicy.  

4.Uświetnienie uroczystości gminnych i poza 

gminnych. 

5.Promowanie Miasta i Gminy Morawica.  

6.Propagowanie kulturalnego sposobu spędzania 

wolnego czasu. 

7.Organizację imprez z udziałem orkiestry dętej. 

8.Czuwanie nad działalnością orkiestry dętej. 

9.Przygotowywanie warsztatów muzycznych dla 

dzieci  młodzieży. 

10.Organizowanie wycieczek krajoznawczych. 
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11.Promowanie młodych talentów, zachęcanie 

młodych ludzi do rozszerzania własnych 

zainteresowań muzycznych. 

12. Rozwijanie współpracy z Towarzystwem 

Przyjaciół Ziemi Morawickiej i innymi ośrodkami 

kultury w regionie świętokrzyskim. 

 

6.  Stowarzyszenie 

Dobrych Inicjatyw 

Zbrza 

Zbrza 17 

 

tel. 500 045 787 Prezes   
Anna Sitek 

Zastępca prezesa         

Edyta Śnioch 

1. Dążenie do zrównoważonego rozwoju wsi. 

2. Stworzenie mieszkańcom warunków do 

dorastania w atmosferze tolerancji, otwartości, 

kultywowania tradycji oraz pogłębianie wiedzy. 

3.Podejmowanie działań na rzecz osób 

 niepełnosprawnych i dyskryminowanych. 

 

7.  

 

Stowarzyszenie 

Ekorozwoju 

Lisowa i Zaborza 

Lisów  ul. Szkolna 8 

26-026 Morawica 

tel. 608 670 347 

513 016 004 

607 570 768 

e-mail. 

spwlisowie@wp.pl 

Prezes    

Janusz Daszuta 

Zastępca prezesa         

Anna Nowak 

 

1. Współudział w prowadzeniu Szkoły Podstawowej 

w Lisowie. 

2. Wspieranie działań i dbanie o ochronę 

środowiska. 

3. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu 

wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny 

 i gospodarczy wsi Lisów i Zaborze. 

 

8.  

 

Stowarzyszenie 

Klub 

Motocrossowy 

„Racing” 

Brzeziny ul. Chęcińska 325 

26-026 Morawica 

tel. 508 108 190  

602 199 524 

e-mail.bkmklub@wp.pl 

 

Prezes    

Grzegorz Rybus 

Zastępcy prezesa       

Wojciech Znój 

Michał Rybus 

 

1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny. 

2. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy  

i kultury motoryzacyjnej. 

3. Rozwój masowego i wyczynowego sportu 

motorowego. 

4. Ochrona praw i interesów motoryzowanych. 

5. Upowszechnianie wiedzy o możliwościach 

wykorzystania motoryzacji dla zaspokojenia potrzeb 

społecznych. 

6. Oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. 

 

mailto:bkmklub@wp.pl
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7. Upowszechnianie praw konsumentów  

w zakresie związanych z motoryzacją. 

9.  

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Kobiet 

Przedsiębiorczych 

„Biznes na 

szpilkach” 

Morawica ul. Spacerowa 7 

26-026 Morawica 

tel. 41 31 17 065 

e-mail. 

A.Kluznika@Poldaun.pl 

 

Prezes    

Agnieszka Kluźniak 

 

1. Integracja środowiska kobiecego. 

2. Wymiana doświadczeń zawodowych i osobistych. 

3. Działalność charytatywna. 

4. Podnoszenie świadomości prawnej kobiet i ich 

rodzin. 

5. Promowanie kultury. 

6. Ekologia i ochronna dziedzictwa przyrodniczego. 

7. Ochrona i promocja zdrowia 

8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy. 

9. Działalność na rzecz równouprawnienia. 

10. Ochrona zwierząt. 

11. Wspieranie i promowanie kultury fizycznej.  

 

mailto:A.Kluznika@Poldaun.pl
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10.  Stowarzyszenie 

Kreatywni 

Bilczanie 

 

 

Bilcza Bilcza ul. Szkolna 2  

Zespół Szkół w Bilczy 

tel. 606 788 979 

e-mail  

kokotsklep@gmail.com 

Prezes 

Beata Kot 

Zastępca prezesa 

Elżbieta Działowska 

1. Inicjowane i wspieranie działań mających na celu 

wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny. 

 i gospodarczy miejscowości Bilcza. 

2. Wspieranie i podejmowanie działań związanych 

 z ochroną środowiska. 

3.Wspieranie i szerzenie i umacnianie przywiązania 

do miejscowości wśród mieszkańców. 

4. Upowszechnianie znajomości historii 

miejscowości Bilcza, Gminy Morawica 

 i Województwa Świętokrzyskiego. 

5. Opieka nad zabytkami. 

6. Troska o piękno i estetyczny wygląd 

miejscowości Bilcza. 

7. Inspirowanie do twórczego działania 

mieszkańców. 

8. Promowanie zdrowego trybu życia. 

9. Zwiększenie aktywności mieszkańców. 

10. Pomoc osobom potrzebującym. 

 

11.  
 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Kulturalno-

Rozwojowe  

w Obicach 

Obice ul. Szkolna 18 

tel. 606 236 946 

e-mail. joannaryk@wp.pl 

Prezes 

Joanna Ryk 

 

1.Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej  

i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w tym 

działalność naukowa i naukowo-techniczna. 

2. Wspieranie i budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w lokalnej społeczności. 

3. Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń 

,aktywizacja ludności wiejskiej. 

4. Wspieranie działań społeczno – zawodowych, 

pomoc osobom bezrobotnym. 

5. Propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich 

istotnych aspektów życia społecznego 

i gospodarczego, działalność oświatowa, w tym 

prowadzeniu szkół, przedszkoli, świetlic. 
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6. Organizowanie zajęć sportowo-integracyjno-

opiekuńczych dla dzieci i młodzieży. 

7.Organizowanie punktów informacyjnych  

i konsultacyjnych, w szczególności z zakresu:  Unii 

Europejskiej jej organizacji, legislacji 

 i rozwiązań gospodarczych, społecznych. 

8. Wspieranie działań szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych oraz rozbudowa bazy służącej 

zabezpieczenia czasu poza lekcyjnego dzieci  

i młodzieży.  

9. Zapoznanie się z dorobkiem kultury narodowej 

 i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia 

kulturalnego.  

10.Organizacja imprez dla i z udziałem członków 

lokalnej społeczności, prowadzenie zespołu 

muzycznego i tanecznego dzieci, młodzieży 

 i dorosłych. 

11. Wspieranie wszechstronnego 

 i zrównoważonego rozwoju społecznego 

 i gospodarczego wsi, działalność koła gospodyń. 

12. Prowadzenie Punktu Przedszkolnego  

w Obicach. 

12.  Stowarzyszenie na 

rzecz aktywizacji 

Społeczności 

ekorozwoju wsi 

Łabędziów  

Łabędziów 

 

Dom Ludowy Łabędziów 

tel. 692 142 931 
Prezes 

Agnieszka Młynarczyk 

Wiceprezes 

Agnieszka Kruk 

1.Rozwój świadomości obywatelskiej mieszkańców, 

przez poznanie historii wsi 

 i umożliwienie wpływu na jej rozwój. 

2. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, 

przez organizację kolektywnego działania 

mieszkańców na rzecz wsi. 

3. Organizowanie, wspieranie działań mających na 

celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców  

wsi Łabędziów oraz jej rozwoju gospodarczego. 
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4.Upowszechnianie wiedzy i umiejętności 

związanych z kreowaniem inicjatywy rozwoju wsi. 

5. Integracja lojalnego środowiska, przez 

wspomaganie lokalnego rozwoju kulturalnego, 

wspólnie z mieszkańcami. 

6. Działania na rzecz środowiska naturalnego, sportu 

i aktywizacji młodzieży. 

7. Aktywizacja lokalnego społeczeństwa  

w zakresie rozwoju gospodarczego i jej zatrudnienia, 

szczególnie związanego  

z podmiejską lokalizacją wsi oraz jej czystym 

ekologicznie położeniem środowiskowym. 

8. Wspomaganie inicjatyw samorządowych  

i obywatelskich mających na celu rozwój 

gospodarczy i społeczny wsi. 

9. Współpraca z organizacjami i instytucjami 

krajowymi i zagranicznymi, które w swoich 

działaniach promują rozwój gospodarczy. 

10. Inicjowanie i występowanie z wnioskami  

w zakresie udzielania niezbędnych form pomocy 

 dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. 

11.Opracowywanie programów i inicjatyw  

do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego służących rozwojowi wsi Łabędziów. 

12. Aplikowanie o pozyskanie środków na realizację 

inicjatyw służących szeroko pojętemu rozwojowi 

wsi Łabędziów. 

13. Działanie na rzecz wsi i jej mieszkańców  

przez udział w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących obszaru lub mieszkańców Łabędziowa. 
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13.  Stowarzyszenie 

Piasecznej Górki  

„Z Górki” 

Piaseczna 

Górka 

ul. Sowia 13A 

26-026 Morawica 

tel. 667 338 198 

Prezes    

Dorota Winiarska 

Zastępcy prezesa 
Alicja Jamorska-Kurek 

Jarosław Botkiewicz 

1.  Inicjowanie i wspieranie działań mających na 

celu rozwój społeczny, kulturalny  

i gospodarczy sołectwa Piaseczna Górka. 

2. Wspieranie działań związanych z ochroną 

środowiska. 

3.Promowanie wśród mieszkańców idei wolontariatu 

i organizowanie tych że działań. 

4. Promowanie i kreowanie dobrego wizerunku 

gminy Morawica i regionu. 

5.Inspirowanie do twórczego działania mieszkańców 

Piasecznej Górki. 

6.Kreowanie i wspieranie działań na rzecz kultury 

fizycznej i zdrowego trybu życia. 

7. Troska o piękno i estetyczny wygląd Piasecznej 

Górki. 

 

14.  
 

Stowarzyszenie 

pn. Klub Sportowy 

„Moravia” 

Morawica ul. Kielecka 38 

26-026 Morawica 

tel. 508 19 16 82  

Marek Białek 

Prezes 

Marek Białek 

1. Upowszechnianie i organizowanie kultury 

fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

2.Wychowywanie dzieci  i młodzieży poprzez 

kulturę fizyczną i sport oraz oddziaływanie mające 

na celu promocję zdrowego stylu życia. 

 

15.  Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców  

Gminny Morawica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morawica Kopalnia Wapienia 

Morawica S.A. 

26-026 Morawica 

tel. 604 634 234 

(41) 36 70 211 

sekretariat kopalni 

Przewodniczący 

Józef Dąbek  

Zastępca 

przewodniczącego 

Adam Kuźniak 

1. Ochrona i reprezentowanie interesów 

branżowych. 

2. Przeciwdziałanie przejawom nieuczciwej 

konkurencji. 

3.Popularyzacja i promocja wyrobów, produktów, 

wzorów użytkowych i projektów innowacyjnych 

4. Popularyzacja wiedzy fachowej w zakresie 

drobnej wytwórczości. 

5.Pomoc w zakresie popularyzacji i zdobywania 

rynków zbytu. 

6. Propagowanie idei ochronny środowiska. 
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 7. Promocja gminy Morawica. 

16.  
 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Brzezin  

i Podwola 

 

Brzeziny pl. Ks. Augusta 

Żołądkowskiego 1 

tel. 505 862 023 

Prezes 

Marianna Węgrzyn 

 

1.  Inicjowanie i wspieranie działań mających  

na celu rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy 

miejscowości Brzeziny i Podwola. 

2. Wspieranie działań związanych z ochroną 

środowiska. 

3. Szerzenie i umacnianie przywiązania do 

miejscowości wśród mieszkańców. 

4. Upowszechnianie znajomości dziejów 

historycznych  

5. Opieka nad zabytkami. 

6.Troska i opieka o estetyczny wygląd miejscowości 

Brzeziny i Podwola. 

7. Inspirowanie do twórczego działania 

mieszkańców. 

8. Prowadzenie zorganizowanych form opieki nad 

dziećmi np. Punktu Przedszkolnego, Świetlicy 

Wiejskiej. 
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17.  Stowarzyszenie 

Sportu, Rekreacji 

 i Zdrowia Klub 

Karate Morawica 

KKM  

Morawica Morawica ul. Szkolna 4 

26-026 Morawica 

tel. 510 030 078  

e-mail 

andrzej.horna@kolporter. 

com.pl 

tel. 502 274 597 

e-mail 

karatemorawica@gmail. 

com.pl 

Prezes 

Andrzej Horna 

Zastępca prezesa 

Adam Trepka 

 

1. Wyrównanie szans na prowadzenie aktywnego 

trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

z terenów gminy Morawica oraz ościennych. 

2.O rganizację zajęć karate (treningi w Zespole 

Placówek Oświatowych Morawica 3x w tygodniu) 

 3.Udział w turniejach, warsztatach, seminariach 

międzynarodowych, obozach zimowych i letnich. 

4.Kształtowanie wśród wszystkich ćwiczących 

postaw samodyscypliny i szacunku dla innych. 

 

18.  
 

 

 

Stowarzyszenie  

Wola Morawicka 

 

 

Wola 

Morawicka 

 

 

 

ul. Podemłynie 1 

26-026 Morawica 

41 311 41 19 (tel. szkoły) 

e-mail. 

spwolamorawica@interia.pl 

 

Prezes 

Rafał Rożkowicz 

Zastępca prezesa 

Beata Kaluska 

 

 

1. Założenie i prowadzenie PSP w Woli 

Morawickiej. 

2. Wspieranie działań i dbałość o ochronę 

środowiska. 

3. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu 

wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny 

 i gospodarczy wsi Wola Morawicka. 

4.Zakładnie i prowadzenie innych placówek 

oświatowych 

5. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6. Działalność związana Bezpieczeństwem  

i Higieną Pracy. 

 

19.  Towarzystwo 

Ekorozwoju 

Radomic 

 

Radomice 

 

ul. Radomice 110 

26-026 Morawica 

tel. 41 301 72 22 

509 568 470 

e-mail 

szkola.radomice@wp.pl 

Prezes 

Robert Lachowski 

Zastępca prezesa 

Zofia Papros 

 

1.Prowadzenie Szkoły Podstawowej i Punktu 

Przedszkolnego w Radomicach. 

2.Wspieranie działań i dbałość o ochronę 

środowiska. 

3.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu 

rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy wsi 

Radomicach. 

4. Prowadzenie działalności oświatowej 

 i kulturalnej z dziećmi i rodzicami. 

 

mailto:andrzej.horna@kolporter.%20com.pl
mailto:andrzej.horna@kolporter.%20com.pl
mailto:spwolamorawica@interia.pl
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5. Prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów, 

kursów edukacyjnych, sportowych, turystycznych 

 i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

20.  Towarzystwo 

Przyjaciół  

Ziemi 

Morawickiej 

Morawica ul. Kielecka 38 

26-026 Morawica 

tel. 41 311 41 14 - 

przedszkole  

 

Prezes 

Zofia Soboń 

Wiceprezes 

Grażyna Lach 

1.Szerzenie i umacnianie przywiązania do Ziemi 

Morawickiej wśród jej mieszkańców i przyjaciół.  

2.Upowszechnianie znajomości dziejów tej ziemi. 

3.Opieka nad zabytkami. 

4.Popieranie i inicjowanie wszechstronnego rozwoju 

gospodarczego i kulturalnego Ziemi Morawickiej. 

5.Troska o piękno i estetyczny jej wygląd. 

6.Inspirowanie do twórczego działania jej 

mieszkańców. 

 

21.  Towarzystwo 

Przyjaciół 

Chmielowic 

 

 

 

 

 

 

 

Chmielowice 

 

ul. Szkolna 29 

26-026 Morawica 

tel. 91 18 615 

e-mail 

mlaszkola.chmielowice@ 

wp.pl 

Prezes 

Daniel Strzeszkowski 

Zastępca prezesa 

Paulina Bugajska 

1. Wspieranie wszechstronnego 

 i zróżnicowanego rozwoju społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi Chmielowice. 

2. Dbałość o ochronę środowiska wsi Chmielowice. 

3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań 

mających na celu edukację na rzec dzieci 

 i młodzieży. 

4. Prowadzenie „Małej Szkoły”, Punktu 

Przedszkolnego w Chmielowicach. 

 

 

 

22.  
 

Towarzystwo 

Przyjaciół Nidy  

 

 

 

Morawica ul. Nida 38 

26-026 Morawica 

tel.48 502 578 132 

e-mail. tpn@poczta.onet.pl 

Prezes 

Artur Gołuch 

Zastępca prezesa 

Ewelina Majchrzyk 

1. Prowadzenie zespołu szkolno-przedszkolnego 

 w Nidzie. 

2. Prowadzenie świetlicy społecznościowej. 

3. Działalność kulturalno-oświatowa. 

4. Pomoc dla mieszkańców Nidy 
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 5. Działalność ekologiczna. 

23.  Fundacja Możesz 

Więcej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilcza Bilcza ul. Jeżynowa 30 

26-026 Morawica 

tel. 669 430 643 

e-mail: 
www.mozeszwiecej.org.pl 

 Prezes 

Marcin Agatowski 

 Zastępca prezesa 

Jan Duda 

 

1. Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, 

wykładów, konferencji i różnego rodzaju terapii. 

1. 2.Tworzenie i realizację programów 

profilaktycznych. 

2. 3.Wydawanie książek, czasopism, broszur 

związanych z celami Fundacji. 

3. 4.Tworzenie i realizację projektów pomocowych dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

4. 5.Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

5. 6.Stworzenie ośrodka szkoleniowo-doradczego. 

6. 7.Współpracę z mediami i administracją państwową 

w zakresie realizacji celów. 

7. 8.Fundowanie stypendiów oraz propagowanie 

i organizowanie wymiany międzykulturowej. 

8. 9.Akcje promujące postawy patriotyczne, 

prozdrowotne, obywatelskie oraz na rzecz tolerancji, 

równych praw kobiet i mężczyzn. 

9. 10.Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej. 

 

24.  OSP Bilcza Bilcza Bilcza ul. Kielecka 2 

e-mail: 
zarząd@ospbilcza.pl 

tel.600 781 023 

     506 163 323 

     661 235 837    

 

 Prezes 

 Lucjan Pietrzyk 

 Wiceprezes/Naczelnik 

 Daniel Wichnera 

 Wiceprezes 
 Waldemar Wójcik 

 
 Zastępca Naczelnika 

 Krzysztof Stelmaszczyk 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska  

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

3. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży 

pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz 
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prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej  

i rozrywkowej. 

4. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

25.  OSP Brudzów Brudzów Brudzów ul.Floriańska 27 

tel.737 927 290 

      3017108 

      607 961 969 

      606 944 514 

Prezes 

Stefan Piotrkowski 

Naczelnik 

Andrzej Rożkiewicz 

Wiceprezes 

Jerzy Rożkiewicz 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

 w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach gaśniczo - 

ratowniczych przeprowadzanych w czasie 

pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  

z ochroną środowiska oraz innych klęsk  

i zdarzeń. 

3. Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych  

oraz sposobach ochrony przed nimi. 

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenie działalności kulturalno-oświatowe  

i rozrywkowej. 

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych 

 i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
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26.  OSP Brzeziny Brzeziny Brzeziny ul. Szkolna 3 

tel. 504 131 991 

      503 050 193 

      604 755 395 

Prezes 

Marcin Frankowicz 

Wiceprezes/Naczelnik 

Paweł Machulski 

Wiceprezes 

Marek Zegadło 

Zastępca Naczelnika 

Tomasz Frankowicz 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenie działalności kulturalno-oświatowe  

i rozrywkowej. 

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych  

i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.  

 

27.  OSP Chałupki Chałupki Chałupki ul. Ceramiczna 20 

e-mail: piterpol28@wp.pl 

tel. 696 097 606 

      880 118 024 

      604 295 201 

      3118876  

Prezes 

Zbigniew Pietras 

Naczelnik 

Piotr Polewczak 

Zastępca prezesa 

Jan Stradowski 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 

 oraz sposobach ochrony przed nimi.  
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4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających 

 z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

28.  OSP Dębska Wola 

 

 

 

 

 

 

Dębska Wola Dębska Wola 77 

tel. 3118828 

kom. 517 679 368 

Prezes 

Jacek Piwowarski 

Wiceprezes/Naczelnik 

Mirosław Piłat 

Wiceprezes 

Henryk Żebrowski 

Zastępca Naczelnika 

Krzysztof Bisaga 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

 

29.  OSP Drochów 

Dolny 

Drochów 

Dolny 

Drochów Dolny 

ul. Ogrodowa 11 

e-mail: 

kazik123@autograf.pl 

Prezes 

Kazimierz Kowalski 

Naczelnik 

Zdzisław Wojsa 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 
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tel. 3118828 

           3118520   

kom. 662 121 679 

Wiceprezes 

Jan Maciejewski 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych  

oraz sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  
w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
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30.  OSP Lisów Lisów Lisów ul. Szkolna 4a 

tel. 697 607 907 

 

Prezes 

Michał Godowski 

Wiceprezes 

Tadeusz Mazurkiewicz  

Wiceprezes / Naczelnik 

Grzegorz Sabat 

Zastępca Naczelnika 

Jerzy Sabat 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

 

31.  OSP Morawica Morawica Morawica ul. Pińczowska 

20 

e-mail. 
www.ospmorawica@vp.pl 

tel. 665 661 482 

      695 025 106 

      504 037 945 

Prezes 

Jan Tworek 

Wiceprezes/ Naczelnik 

Michał Stokowski 

Zastępca Wiceprezesa 

Leszek Ozimirski 

Zastępca Naczelnika 

Michał Mazurkiewicz 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych  

oraz sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  
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oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

32.  OSP Nida Nida Nida 31 A 

tel. 661 903 484 

      503 363 796 

Prezes 

Józef Znój 

Wiceprezes/ Naczelnik 

Mariusz Szałas 

Wiceprezes 

Henryk Dziewięcki 

Zastępca Naczelnika 

Rafał Stachura 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
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33.  OSP Obice Obice Obice ul. Wesoła 18 

tel. 608-186-713 

e-mail. 
jerzy.snioch@ospobice.pl 

 

Prezes 

Stanisław Zawadzki 

Wiceprezes/ Naczelnik 

Jerzy Śnioch 

Wiceprezes 

Andrzej Śnioch 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

 

34.  OSP Radomice Radomice Radomice 45 A 

e-mail. 

filip631@gmail.com 
tel. 503 090 887 
 

Prezes 

Marek Strąk 

Naczelnik 
Władysław Strójwąs 

Wiceprezes 

Dariusz Zawadzki 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  
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oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

35.  OSP Wola 

Morawicka 

Wola 

Morawicka 

Wola Morawicka  

ul. Podemłynie 3 

tel. 503 090 887 

      668 447 281 

Prezes 

Stanisław Pietrzykowski 

Wiceprezes 

Łukasz Kozak 

Naczelnik 
Rafał Rożkowicz 

Zastępca Naczelnika 

Kamil Piecyk 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
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36.  OSP Zbrza Zbrza Zbrza 47 

e-mail. smariusz7@op.pl 

tel. 664 779 567 

Prezes 

Jan Szewczyk 

Wiceprezes/Naczelnik 
Mariusz Szewczyk 

Wiceprezes 

Rafał Gołda 

Zastępca Naczelnika 

Piotr Ślusarczyk 

1.Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 

w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

 3.Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi.  

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych 

straży pożarnych kultury fizycznej i sportu  

oraz prowadzenie działalności kulturalno-

oświatowe i rozrywkowej. 
5.Uczestniczenie i reprezentowanie OSP  

w organach samorządowych i przedstawicielskich. 

6.Wykonywanie innych zadań wynikających  

z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 
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