
Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń 

 

Status Pożytku Publicznego: posiada 

Status Prawny Organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane 

Numer w KRS: 0000225233 

Sfery działalności: 

 Ratownictwo i ochrona ludności 
 Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych  

i wojen w kraju i zagranicą 

Władze organizacji: 

 Jan Konarski – Prezes 

 Michał Kwiecień – Naczelnik 

 Maciej Kwiecień – Zastępca Naczelnika 

 Dominika Muraszow - Sekretarz 

 Sebastian  Ligenza - Skarbnik 

 Robert Ratajski -  Członek zarządu 

 Mariusz Kwiecień – Członek Zarządu 

 Robert Sochacki– Członek Zarządu 
 

 

Ilość członków: 42 

Dane o organizacji: 

Adres – Gostyń, 72-405 Świerzno  

tel:  605 938 906 

fax: 

www:  

e-mail:  

Osoba do kontaktu: 

Data zarejestrowania organizacji: 07.01.2005 r. 



 

Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia: 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w  2013 roku: 

- 3. miejsce w Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Seniorów 

- 1. Miejsce w Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Drużyn Młodzieżowych OSP 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w 2014 roku: 

- 1. miejsce w Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Seniorów 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w 2015 roku: 

- 1. miejsce w Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Seniorów 

- 2. Miejsce w Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Kobiet 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w 2016 roku: 

- 1. miejsce w Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Seniorów 

„STRAŻACKIE ORŁY – jesień 2016” 

- 2. Miejsce w Strażackich Orłach - jesień 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w  2013 roku 

 



 

 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w  2014 roku 

 



 

 

 

 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w  2015 roku 



 

 

OSP Gostyń jest jednostką kategorii JOT-2. Jednostka w czasie dysponowania do 5 min. 

jest zdolna do podejmowania niżej wymienionych działań: 



 działania ratownicze w czasie pożarów 

 działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, 

szczególnie komunikacyjnych 

 udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy 

medycznej 

 działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych 

 

  Jednostka  posiada dwa boksy garażowe. Dysponuje dwoma średnimi pojazdami 

pożarniczymi: Star 244 z zabudową firmy WAWRZASZEK GBA 2,5/19 oraz Star 244 z 

zabudową firmy JELCZ LASKOWICE GBA 2,5/16 

 

Terenem działania jednostki jest teren gminy Świerzno, teren powiatu kamieńskiego 

oraz obszar ustalony między burmistrzami sąsiednich gmin. 

 

OSP Gostyń co roku aktywnie uczestniczy w gminnych zawodach sportowo pożarniczych, w 

których wielokrotnie klasyfikowała się na czołowych miejscach. Wysiłek włożony w 

przygotowania do startów w zawodach  niższego szczebla zaowocował trzykrotnym (pod 

rząd) zajęciem pierwszego miejsca w zawodach powiatowych drużyn OSP.  

 

Członkowie OSP Gostyń dają się poznać z dobrej strony w działalności społecznej na 

rzecz jednostki. Wszelkie naprawy sprzętu i prace remontowo- budowlane przy remizie, które 

wymagałyby poważnych nakładów finansowych i wynajęcia profesjonalnych firm, zostały 

wykonane przez naszych druhów. Prace wykonane przy sprzęcie: modernizacja zabudowy 

GBA w celu dostosowania do wymagań nowego sprzętu, montaż sprzętu na samochodach, 

wielokrotna naprawa zbiornika na wodę w GBA, wymiana zaworów w instalacji wodnej 

GBA. Samodzielnie wykonane prace nie uszczuplały w nadmiernym stopniu budżetu gminy. 

OSP aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, podczas uroczystości 

religijnych oraz kulturalno-rozrywkowych.      

 

  W 2013 roku dla OSP w Gostyniu został przekazany przez OSP Pobierowo używany 

samochód pożarniczy STAR 244 z zabudową firmy WAWRZASZEK oraz przez OSP 

Strzeżewo przyczepka wężowa z motopompą pożarniczą PO-3. Zabudowa samochodu GBA 

2,5/19 została przerobiona na potrzeby naszej jednostki.  

 

 

  Jednostka w 2013 roku została doposażona w ciężki zestaw ratownictwa drogowego 

firmy WEBBER-HYDRAULIC, w którego skład wchodzą miedzy innymi: rozpieracze 

(kolumnowy i ramieniowy), nożyce hydrauliczne, zestaw do wywarzania drzwi oraz pompa 

hydrauliczna. Nowy sprzęt pozwala sprostać wymaganiom stawianym jednostkom należącym 

do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. 

 Jednostka stara się utrzymywać wysoki poziom wyszkolenia swoich ratowników.  

W szeregach OSP znajdują się druhowie wykwalifikowani do udzielania Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy. Po pozyskaniu sprzętu ratownictwa drogowego odbyły się ćwiczenia, 

podczas których druhowie mogli przećwiczyć działanie i sposoby uwalniania osób 

poszkodowanych w wypadkach drogowych. Odbywają się również ćwiczenia mające na celu 

utrwalenie i przypomnienie zasad jakimi należy się kierować podczas gaszenia pożarów. 



 

 OSP Gostyń w ciągu ostatnich kilku lat brała udział w wielu interwencjach takich jak: 

pożary, wypadki w komunikacji drogowej. Niejednokrotnie jednostka była dysponowana do 

usuwania skutków silnych wiatrów czy  lokalnych podtopień. 

 

 OSP posiada stronę internetową ( www.gostyn.osp.org.pl ) oraz profil na portalu 

społecznościowym   ( https://www.facebook.com/OSPGOSTYN ) gdzie znajdują się 

informacje dotyczące funkcjonowania jednostki oraz opisy codziennych interwencji. 

 

 

 

 

 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w  2016 roku 

 

http://www.gostyn.osp.org.pl/
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„STRAŻACKIE ORŁY – jesień 2016” 

 

 


