
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Gostyniu 

W ramach reorganizacji administracyjnej państwa od stycznia 1999 r. rozpoczęły działalność 

nowe ogniwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Zarządy Oddziału Powiatowego. 

Tak też się stało na terenie powiatu gostyńskiego. W dniu 10 grudnia 1998 r. odbyło się 

inauguracyjne posiedzenie tworzonego Tymczasowego Zarządu Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP w Gostyniu. Zarząd ten utworzono z członków z terenu powiatu gostyńskiego 

będących członkami Zarządu Wojewódzkiego w Lesznie oraz przedstawicieli delegowanych 

przez Zarządy miejsko-gminne i gminne. Na pierwszego Prezesa wybrano druha Zdzisława 

Zimnego. 

W dniu 15 września 2001 r. odbył się I Zjazd Oddziału Powiatowego w Gostyniu, gdzie 

dokonano wyboru zarządu. Prezesem został druh Grzegorz Marszałek, funkcję tę pełnił przez 

3 kolejne kadencje. 

W dniu 17 września 2016 r. odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 

Gostyniu, na którym dokonano wyboru nowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Gostyniu. Prezesem został druh Andrzej Małecki. 

W skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wchodzi 5 oddziałów miejsko-gminnych 

oraz 2 oddziały gminne zrzeszające w swoich szeregach 90 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 25 OSP to jednostki typu ,,S” (wyposażone w samochody), z których 10 działa w 

ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pozostałe to jednostki typu „M” 

(głównym wyposażeniem jest motopompa).  

W tych 90 jednostkach działa 2362 członków Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Ochotnicze Straże Pożarne wspólnie z Państwową Strażą Pożarną niosą pomoc 

mieszkańcom podczas pożarów, wypadków drogowych, powodzi i wszelkich klęsk 

żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych występujących zarówno na terenie powiatu 

gostyńskiego, jak i poza jego granicami. Ich zaangażowanie było szczególnie widoczne w 

2017 r. podczas nawałnic. Strażacy są również dysponowani do pomocy Zespołom 

Ratownictwa Medycznego. Ważnym elementem działalności OSP i Związku jest 

propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i podstawowej wiedzy z udzielania 

pierwszej pomocy wśród lokalnych społeczności, m.in. podczas różnych festynów dla dzieci 

i dorosłych, w przedszkolach oraz szkołach. 

Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko działalność ratownicza, ale także sportowa i kulturalna. 

Członkowie OSP i działacze Związku OSP RP są organizatorami lub współorganizatorami 

takich imprez, jak zawody sportowo-pożarnicze, turnieje piłki nożnej halowej, turniej 

bowlingowy, tenisa stołowego czy Ogólnopolski Przegląd Kronik. Działalność strażacka to 

również praca z młodzieżą. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody sportowo-



pożarnicze czy turnieje piłkarskie, organizowanie obozów wypoczynkowo-szkoleniowych dla 

młodzieży to tylko niektóre formy tej działalności.  

Zarząd Powiatowy jako najważniejsze zadania do realizacji przyjął: 

– współdziałanie z władzami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami i 

stowarzyszeniami oraz jednostkami gospodarczymi w zakresie realizacji zadań  

statutowych Związku, 

– integrację środowiska strażackiego na szczeblu powiatu, 

– współpracę z Państwową Strażą Pożarną.  

 


