
Zestawienie rejestru stowarzyszeńSTAROSTWO POWIATOWE W

SZAMOTUŁACH

ul. Wojska Polskiego 4

64-500 Szamotuły

Data: 21.09.2020

godz. 08:58:15

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Ochotnicza Straż Pożarna
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 1 z 116



Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

11 OSP przy Wytwórni Pasz w
Szamotułach
Szamotuły - Wytwórnia Pasz
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Stanisław Kostrom 
Waldemar Eichman 
Tadeusz Szymaniak 
Stefan Nowaczyk 
Zdzisław Żujewski 

-
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22 OSP przy Wielkopolskich
Zakładach Przemysłu
Tłuszczowego Szamotuły
Szamotuły
ul. Dworcowa 39
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Włodzimierz Marchewka 
Andrzej Hazak 
Andrzej Noske 
Eugeniusz Nowak 

-
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33 OSP przy Wielkopolskich
Fabrykach Mebli Szamotuły
Szamotuły
ul. Dworcowa 23
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Grzegorz Tafelski 
Hieronim Węglewski 
Edwin Walkiewicz 
Andrzej Łęcki 
Marian Piotrowski 

-
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44 OSP Przecław
Przecław
ul. Przecław
Przecław
64-514 Pamiątkowo

Szamotuły Celem Stowarzyszenia jest:
1) zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
państwową strażą pożarną;
2) udział w akcjach ratowniczych
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
- walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi, oraz
ekologicznymi,
- ratownictwa technicznego,
- ratownictwa chemicznego,
- ratownictwa przedmedycznego
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
państwowej straży pożarnej lub
innych służb ratowniczych;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) udział w obronie cywilnej;
6) rozwijanie wśród członków OSP
zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty, ochrony przyrody
i środowiska naturalnego oraz
sportu poprzez:
- wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju
społecznego i kulturalnego z
udziałem mieszkańców terenu
działania OSP,

Jacek Gołąb 
Michał Płachetka 
Krzysztof Bartnik 
Zbigniew Pilch 
Kamil Juszczak 
 

-
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- inicjowanie i wspieranie
działalności kulturalnej i
sportowej. Organizowanie imprez
dla dzieci i młodzieży na ternie
działania OSP,
- profilaktykę oraz zapobieganie
wykluczeniu społecznemu,
patologii społecznej oraz agresji,
- prowadzenie działań w zakresie
ochrony przyrody i środowiska
naturalnego.
7) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
8) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
9) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
10) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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55 OSP Szamotuły
Szamotuły
ul. Obornicka 10
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie świadomości
narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;

Krzysztof Jopp 
Stefan Kowalczyk 
Adrian Kasperek 
Gracjan Coda 
Tadeusz Chmielewski 
Arkadiusz Rakowski 
Józef Poradzisz 
Tomasz Kruszona 
Mariusz Zdzisław Walter 
 

0000094041
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8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska. 

66 OSP w Cukrowni Szamotuły
Szamotuły
ul. Wojska Polskiego 15
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Paweł Szymański 
Grzegorz Sobański 
Zbigniew Sikorski 
Lech Józefowicz 
Piotr Tomaszewski 
Krzysztof Bomba 
Edmund Buszewski 

-
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77 OSP Baborówko
Baborówko
ul. Baborówko
Baborówko
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Wojciech Nowak 
Stanisław Jujeczka 
Marek Najderek 
Grzegorz Stachowiak 
Franciszek Achtemberg 
Mieczysław Kotliński 
Piotr Klimczak 
Henryk Wajda 

-
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88 OSP Lipnica
Lipnica
ul. Lipnica
Lipnica
64-551 Otorowo

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Marian Auguścik 
Stanisław Kanchen 
Stanisław Paul 
Waldemar Jurek 
Jan Kucharczyk 
Jan Kucharczyk 
Mieczysław Łączkowski 
Jan Kulus 
Marek Odwrot 

-
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99 OSP przy Zakładach Zbożowo -
Młynarskich
Szamotuły
ul. Dworcowa
Szamotuły
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Jerzy Kmieciak 
Zygmunt Muchowski 
Marian Hojnacki 
Czesław Zając 
Jan Rybarczyk 

-
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1010 OSP Krzeszkowice
Krzeszkowice
ul. Krzeszkowice 47
Krzeszkowice
64-551 Otorowo

Szamotuły Celem Stowarzyszenia jest:
1) Działanie na rzecz ochrony
życia i zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi 
5) Rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Tadeusz Andrzejewski 
Mariusz Biadała 
Łukasz Lewandowski 
Zygmunt Mendyka 
Janusz Piatnica 
 

0000105660
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 13 z 116



Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

1111 OSP Koźle
Koźle
ul. Koźle 13
Koźle
64-551 Otorowo

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Krzysztof Zbigniew
Tomkowiak 
Stefan Hirszfeld 
Piotr Barczyk 
Wiesław Kramm 
Radosław Stieler 
Piotr Ratajczyk 
Andrzej Kaźmierczak 
Andrzej Gronowski 
Ewelina
Budych-Tomkowiak 

0000304599
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wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

1212 OSP Jastrowo
Jastrowo
ul. Świętego Walentego 24
Jastrowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Marian Nowakowski 
Andrzej Starosta 
Andrzej Tomkowiak 
Andrzej Kaczmarek 
Elżbieta Tomkowiak 
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Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 15 z 116



Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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1313 OSP Szczuczyn
Szczuczyn
ul. Szczuczyn
Szczuczyn
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Andrzej Koput 
Jarosław Opaczyński 
Roman Mierzał 
Janusz Pawlak 

-
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1414 OSP Otorowo
Otorowo
ul. Pniewska 9
Otorowo
64-551 Otorowo

Szamotuły Celem stowarzyszenia jest:
1) Działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochrona środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Roman Kałek 
Maciej Tacik 
Tomasz Pączek 
Zbyszko Zaidler 
Marek Maćkowiak 
Kazimierz Witkowski 
Agnieszka Matuszak 
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zarządu
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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1515 OSP Baborowo
Baborowo
ul. Baborowo 3 lok. B
Baborowo
64-514 Pamiątkowo

Szamotuły Celem OSP jest:
 
 
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przez pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z Państwową Strażą
Pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń
ekologicznych związanych z
ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działalnie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji

Eugeniusz Łomiński 
Władysław Grupka 
Hanryk Najderek 
Stanisław Grodzki 
Edward Bystry 
 

-

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 20 z 116



Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład
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narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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1616 OSP Brodziszewo
Brodziszewo
ul. Sokolnicka 5
Brodziszewo
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Marek Kaczmarek 
Dominik Ren 
Kazimierz Siekierski 
Andrzej Mikołajczak 
Michał Małyszczak 
Maciej Kaczmarek 
Zbigniew Jaskorzyński 
Adam Kaczmarek 
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Status
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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1717 OSP Pamiątkowo
Pamiątkowo
ul. Sportowa 23
Pamiątkowo
64-514 Pamiątkowo

Szamotuły 1) Działanie na rzecz ochrony
zdrowia, mienia i środowiska
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi i zagrożeniami
ekologicznymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
współdziałanie w tym zakresie z
państwową strażą pożarną,
organami samorządowymi i
innymi podmiotami;
2) Udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) Uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) Informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
 5) Rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) Działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) Podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;

Jacek Fertyk 
Marcin Janicki 
Radosław Piwowarczyk 
Michał Hoffmann 
Józef Janicki 
 

0000296388
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zarządu
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8) Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działanie na rzecz ochrony
środowiska;
10) Branie udziału w obronie
cywilnej;
11) Udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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1818 OSP Kąsinowo
Kąsinowo
ul. Ksinowo
Kąsinowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Tadeusz Witkowski 
Idzi Krzyżański 
Włodzimierz Knioch 
Stanisław Surdyk 

-
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1919 OSP Myszkowo
Myszkowo
ul. Myszkowo
Myszkowo
64-500 Szamotuły

Szamotuły Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Marek Wasilewski 
Aleksander
Wawrzonkowski 
Jerzy Trzmielewski 
Ryszard Król 
Zdzisław Fręśko 
Józef Kiecana 

-
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2020 OSP Wróblewo
Wróblewo
ul. Wróblewo 53a
Wróblewo
64-510 Wronki

Wronki .Celem stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2. udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3. uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4. informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi
5. rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej 
6. działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami
7. podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Stanisław Wrembel 
Dominik Krzyżkowiak 
Paweł Mamet 
Wiesław Musiał 
Ewa Wrembel 
Zdzisław Barłóg 
Janusz Krzyżkowiak 
Wojciech Barłóg 
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
8. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
9. działania na rzecz ochrony
środowiska
10. branie udziału w obronie
cywilnej
11. udzielanie pomocy członkom
osp i ich rodzinom
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

2121 OSP Wronki
Wronki
ul. Kościuszki 19
Wronki
64-510 Wronki

Wronki Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarna, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń
ekologicznych związanych z
ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej; 
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi; 
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej; 
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami; 
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Andrzej Liszkowski 
Stefan Kaszkowiak 
Dariusz Ślimak 
Tomasz Pospieszny 
Jerzy Śmiłowski 
Marek Marcinkowski 
Rafał Domaciuk 
Marcin Tuszyński 
Robert Kalinowski 
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej; 
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom

2222 OSP Chojno
Chojno
ul. Chojno 58
Chojno
64-510 Wronki

Wronki Celem OSP jest:
1. prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z instytucjami i
organizacjami społecznymi,
2. branie udziału w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów i innych klęsk,
3. uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej,
4. branie udziału w obronie
cywilnej,
5. rozwijanie wśród członków OSP
zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu,
6. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
statutu.

Zdzisław Jankowski 
Paweł Kahl 
Wojciech Brzeziński 
Lech Judek 
Hanryk Szymczak 
Lech Jankowski 
Jacek Jankowski 
Rafał Szymczak 
Piotr Mądrawski 

0000016974
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

2323 OSP Kłodzisko
Kłodzisko
ul. Kłodzisko 12
Kłodzisko
64-510 Wronki

Wronki Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarna, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń
ekologicznych związanych z
ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej; 
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi; 
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej; 
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami; 
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Antoni Odrobny 
Stanisław Stańko 
Jakub Królski 
Mateusz Łabójewski 
Jan Chojnacki 
Adam Ziółek 
Jerzy Królski 
Anna Rembacz 
Marcin Szala 
 

0000030512
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej; 
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

2424 OSP Samołęż
Samołęż
ul. Samołęż 47
Samołęż
64-510 Wronki

Wronki Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarna, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń
ekologicznych związanych z
ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej; 
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi; 
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej; 
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami; 
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Zenon Ludwiczak 
Wojciech Zieliński 
Józef Faferek 
Marek Mądry 
Artur Ludwiczak 
Józef Faferek 
Robert Nowacki 
Jakub Ludwiczak 
 

0000032895
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej; 
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

2525 OSP Lubowo
Lubowo
ul. Lubowo
Lubowo
64-510 Wronki

Wronki Celem OSP jest:
1. działania na rzecz ochrony
życia. zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami.
2. udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń
ekologicznych związanych z
ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń
3. uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej
4. informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi
5. rozwijanie wśród członków
ochotniczej strazy pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działlaności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej
6. działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami
7. podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Robert Rusinek 
Stanisław Lala 
Piotr Niezborała 
Alojzy Kaczmarek 
Michał Radziej 
Marek Bilon 
Radosław Kaszkowiak 
Paulina Dąbrowska 
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
8. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochornie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
9. działania na rzecz ochorny
środowiska
10. branie udziału w obronie
cywilnej
11. udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
 

2626 OSP w Amice Wronki
Wronki
ul. Mickiewicza 52
Wronki
64-510 Wronki

Wronki Celem OSP jest:
1. prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z instytucjami i
organizacjami społecznymi,
2. branie udziału w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów i innych klęsk,
3. uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej,
4. branie udziału w obronie
cywilnej,
5. rozwijanie wśród członków OSP
zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu,
6. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
statutu.

Tadeusz Pędzich 
Ryszard Roj 
Łukasz Kawka 
Władysław Garncarek 
Jacek Kucharczyk 
Paweł Kwiatecki 
Marcin Górowski 
Iwona Kaprykowska 
Romuald Ziołek 
Karol Woźnicki 
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

2727 OSP Wartosław
Wartosław
ul. Wartosław 76
Wartosław
64-510 Wronki

Wronki Celem stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2. udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3. uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4. informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi
5. rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej 
6. działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami
7. podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Krzysztof Majdański 
Marek Magdziński 
Dariusz Soloch 
Bartosz Piotr Nowak 
Jan Nowak 
Zdzisław Kudliński 
Mikołaj Marcin Waroś 
Artur Kurowski 
Kamila Smolibocka 
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
8. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
9. działania na rzecz ochrony
środowiska
10. branie udziału w obronie
cywilnej
11. udzielanie pomocy członkom
osp i ich rodzinom
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

2828 OSP Marianowo
Marianowo
ul. Marianowo 22a
MArianowo
64-510 Wronki

Wronki Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarna, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń
ekologicznych związanych z
ochroną środowiska oraz innych
klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej; 
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi; 
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej; 
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami; 
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Bogusław Grzybek 
Leszek Morysiak 
Michał Barłóg 
Mieczysław Kopka 
Aleksander Pospieszny 
Ireneusz Pułkownik 
Eugeniusz Hoffmann 
 

0000051877
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej; 
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

2929 OSP Jasionna
Jasionna
ul. Jasionna 4a
Jasionna
64-510 Wronki

Wronki Celem stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2. udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3. uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4. informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi
5. rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej 
6. działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami
7. podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Krzysztof Kaczmarek 
Władysław Frątczak 
Krzysztof Góra 
Robert Drajewski 
Aleksander Przybylski 
Aleksander Przybylski 
Ryszard Kaczmarek 
Patrycja Frątczak 
 

0000055422
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Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
8. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
9. działania na rzecz ochrony
środowiska
10. branie udziału w obronie
cywilnej
11. udzielanie pomocy członkom
osp i ich rodzinom
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Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

3030 OSP Ćmachowo
Ćmachowo
ul. Ćmachowo
Ćmachowo
64-510 Wronki

Wronki Celem stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2. udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3. uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4. informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi
5. rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej 
6. działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami
7. podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Mieczysław Białuski 
Tomasz Skrzypczak 
Łukasz Białuski 
Michał Białuski 
Dariusz Fiedler 
Paweł Piotr Biedziak 
Stanisław Piotr Wawrzyniak
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
8. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
9. działania na rzecz ochrony
środowiska
10. branie udziału w obronie
cywilnej
11. udzielanie pomocy członkom
osp i ich rodzinom
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3131 OSP Rzecin
Rzecin
ul. Rzecin 9
Rzecin
64-510 Wronki

Wronki Celem stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2. udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3. uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4. informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi
5. rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej 
6. działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami
7. podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Tadeusz Kowalski 
Jan Geron 
Roman Plebański 
Roman Dittrich 
Adam Falana 
Beata Plebańska 
Krzysztof Bździel 
Filip Bylski 
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
8. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu
9. działania na rzecz ochrony
środowiska
10. branie udziału w obronie
cywilnej
11. udzielanie pomocy członkom
osp i ich rodzinom

3232 OSP Nojewo
Nojewo
ul. Orliczko 39
Orliczko
62-045 Pniewy

Pniewy Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności
mającej na celu zpobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z Państwową Strażą
Pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotakmi.
2) udział w akcjach ratpwniczych
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
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno-oświatowej i
rozrywkowej.
5) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciw pożarowej oraz
niniejszego statutu.
6) działania na rzecz ochrony
środowiska.

Józef Grundkiewicz 
Tomasz Cygan 
Jolanta Graś 
Adam Konopacki 
Piotr Nawrocki 
Witold Gładysz 
Mirosław Piróg 
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3333 OSP przy Fabryce Aparatury i
Urządzeń Komunikacyjnych
PoWoGaz w Pniewach
Pniewy
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych -
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3434 OSP Zamorze
Zamorze
ul. Zamorze 28
Zamorze
62-045 Pniewy

Pniewy Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochrona środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
4) działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochrony i poprawy stanu
dziedzictwa publicznego i
kulturowego, poprawy jakości
standardów życia, prowadzenie
działalności kulturalnej i
oświatowej oraz sportowej i
turystycznej, a także ożywianie,
aktywizowanie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego; 
5) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
6) działania na rzecz ochrony
środowiska;
7) kultywowanie tradycji i
zwyczajów lokalnych; 
8) odnowa i rozwój wsi. 

Jan Szmyt 
Andrzej Dąbrowski 
Marcin Musialski 
Piotr Smorawski 
Sławomir Łęcki 
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3535 OSP Koszanowo
Koszanowo
ul. Koszanowo 16A
Koszanowo
62-045 Pniewy

Pniewy Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Mirosław Józef Jandy 
Grzegorz Patela 
Marek Jandy 
Andrzej Jandy (I) 
Benedykt Adam 
Beata Maria
Małecka-Kapela 
Bartłomiej Kapela 
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3636 OSP Lubocześnica
Lubocześnica
ul. Radosna 6
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem Stowarzyszenia jest:
1) Prowadzenie działalności
mjającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami.
2) Udział 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) Działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochrony i poprawy jakości
standardów życia, prowadzenie
działalności kulturalnej i
oświatowej oraz sportowej i
turystycznej, a także ożywianie,
aktywizowanie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego.
5) Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
6) Działania na rzecz ochrony
środowiska.
7) Kultywowanie tradycji i
zwyczajów loklanych.
8) Odnowa i rozwój wsi.

Marian Frajtag 
Krzysztof Kucz 
Przemysław Marciniak 
Marek Piasek 
Krzysztof Roj 
Józef Marciniak 
Marcin Nowak 
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3737 OSP w Tartaku Przemysłu
Drzewnego w Pniewach
Pniewy
ul. Poznańska 48
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Antoni Majchrzak 
Zbigniew Wieczorek 
Piotr Sroka 
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3838 OSP w Psarskiem
Psarskie
ul. Psarskie 19
Psarskie
62-045 Pniewy

Pniewy Celem Stowarzyszenia jest:
1) Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i nnymi
podmiotami.
2) Udział 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
sposobch ochrony przed nimi.
4) Działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochrony i poprawy stanu
dziedzictwa publicznego i
kulturowego, poprawy jakości
standardów życia, prowadzenie
działalności kulturalnej i
oświatowej oraz sportowej i
turystycznej, a także ożywianie,
aktywizowanie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego.
5) Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
6) Działania na rzecz ochrony
środowiska.
7) Kultywowanie tradycji i
zwyczajów lokalnych.
8) Odnowa i rozwój wsi

Roman Urbaniak 
Piotr Orzeł 
Adam Liszcz 
Rafał Dziurdziel 
Zbigniew Dziudziel 
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3939 OSP Zajączkowo
Zajączkowo
ul. Zajączkowo 34 a
Zajączkowo
62-045 Pniewy

Pniewy Celem Stowarzyszenia jest:
1) Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami.
2) Udział 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) Działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochrony i poprawy stanu
dziedzictwa publicznego i
kulturowego, poprawy jakości
standardów życia, prowadzenie
działalności kulturalnej i
aktywizowanie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego.
5) Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
6) Działania na rzecz ochrony
środowiska.
7) Kultywowanie tradycji i
zwyczajów loklanych.
8) Odnowa i rozwój wsi.

Andrzej Akacki 
Michał Roszkiewicz 
Tadeusz Winiaszewski 
Jan Roszkiewicz 
Wiesław Chudziński 
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4040 OSP Lubosina
Lubosina
ul. Lubosina
Lubosina
62-045 Pniewy

Pniewy Celem stowarzyszenia jest:
1. prowadzenie działalności
majacej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami.
2. udział 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. działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochrony i porawy stanu
dziedzictwa publicznego i
kulturowego, poprawy jakości
standardów zycia, prowadzenie
działalności kulturalnej i
oświatowej oraz sportowej i
turystycznej, a także ozywianie,
aktywizowanie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego.
5. wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o o
chornie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
6. działania na rzecz ochorny
środowiska.
7. kultywowanie tradycji i
zwyczajów loklanych
8. odnowa i rozwój wsi.

Zenon Skrzypczak 
Leszek Toporek 
Marian Dąbrowski 
Wojciech Skrzypczak 
Marcin Toporek 
Karol Wojciechowski 
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4141 OSP Kikowo
Kikowo
ul. Kikowo 3
Kikowo
62-045 Pniewy

Pniewy Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Barbara Maciejewska 
Marcin Nowak 
Damian Duda 
Wacław Żarna 
Jakub Maciejewski 
Barbara Maciejewska 
Michał Pietrucha 
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4242 OSP Konin
Konin
ul. Konin 12
Konin
62-045 Pniewy

Pniewy Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami.
2) udział 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) działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochrony i poprawy stanu
dziedzictwa publicznego i
kulturowego, poprawy jakości
standardów życia, prowadzenie
działalności kulturalnej i
oświatowej oraz sportowej i
turystycznej, a także ożywianie,
aktywizowanie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego.
5) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
6) działania na rzcz ochrony
środowiska
7) kultywowanie tradycji i
zwyczajów lokalnych
8) odnowa i rozwój wsi.
 

Zbigniew Czoszyk 
Bartosz Czoszyk 
Jarosław Szofer 
Roman Judek 
Jerzy Danielczak 
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4343 OSP Turowo
Turowo
ul. Turowo 33
Turowo
62-045 Pniewy

Pniewy Celem Stowarzyszenia jest:
1) Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z państwowa straza
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami.
2) Udziała 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) Działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich i lokalnej
społeczności, a w szczególności:
ochrony i poprawy stanu
dziedzictwa publicznego i
kulturowego, poprawy jakości
standardów życia, prowadzenie
działalności kulturalnej i
oświatowej oraz sportowej i
turystycznej, a także ożywianie,
aktywizowanie i wspomaganie
rozwoju kapitału ludzkiego.
5) Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.
6) Działania na rzecz ochrony
środowiska.
7) Kultywowanie tradycji i
zwyczajów loklanych
8) Odnowa i rozwój wsi.

Bartosz Breś 
Bogdan Łuczak 
Jakub Kozber 
Krystian Zawarty 
Renata Łuczak 
Milena Łuczak 
Jarosław Łuczak 

0000183388

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 58 z 116



Nr
ewidencyjny

Lp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszenia Telefon
Imię i nazwisko osób
wchodzących w skład

zarządu

Status
OPP

Numer KRS

4444 OSP Rudka
Rudka
ul. Rudka 14
Rudka
62-045 Pniewy

Pniewy Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Hubert Grzeszkowiak 
Adrian Paszke 
Karina Grzeszkowiak
Gabuk 
Piotr Rzepecki 
Mirosław Roguszka 
Stanisław Słupski 
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4545 OSP Chełmno
Chełmno
ul. Chełmno 12
Chełmno
62-045 Pniewy

Pniewy Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Tadeusz Surdyk 
Jerzy Frąckowiak 
Tomasz Klar 
Michał Zagrodny 
Michał Maciejewski 

-
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4646 OSP Pniewy
Pniewy
ul. Wolności 21
Pniewy
62-045 Pniewy

Pniewy Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Andrzej Hładki 
Paweł Lala 
Wojciech Zaporowski 
Kazimierz Białas 
Włodzimierz Janiszewski 
Jacek Martyński 
Zdzisław Dziurleja 
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4747 OSP Wilkowo
Wilkowo
ul. Lipowa 4
Wilkowo
64-553 Grzebienisko

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Zbigniew Wawrzynowicz 
Tadeusz Fręśko 
Aldona Wawrzynowicz 
Rafał Kliński 
Rafał Piaskowski 
Anna Klińska 
Michał Perz 
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4848 OSP Sędziny
Sędziny
ul. Parkowa 11 lok. 6
Sędziny
64-552 Sędziny

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Rafał Kliszcz 
Błażej Fornalik 
Franciszek Kliszcz 
Mateusz Banaś 
Adam Nowak 
Hubert Osiński 
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4949 OSP Ceradz Dolny
Ceradz Dolny
ul. Powstańców Wlkp. 32
Ceradz Dolny
64-553 Grzebienisko

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Dominika Klaudia Poterek 
Piotr Przybysz 
Filip Wałkowski 
Wojciech Bryszak 
Henryk Hałas 
Jan Sławiński 
Marek Kamieniczny 
Patryk Kaźmierczak 
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5050 OSP Brzoza
Brzoza
ul. Brzoza 1a lok. 9
Brzoza
64-553 Grzebienisko

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Jakub Lipowicz 
Dariusz Pempera 
Paulina Tomczak 
Karolina Nowak 
Krzysztof Nowak 
Roman Kaczor 
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5151 OSP Młynkowo
Młynkowo
ul. Młynkowo 7
Młynkowo
64-550 Duszniki

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Henryk Jóźwiakowski 
Roman Marian Miśko 
Andrzej Lubik 
Mieczysław Miśko 
Janusz Kazimierz Obst 
Kamil Konke 
Wojciech Guzek 
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5252 OSP Sarbia
Sarbia
ul. Sarbia 14b
Sarbia
64-553 Grzebienisko

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Szymon Janik 
Jarosław Szczechowiak 
Łukasz Nowak 
Krzysztof Grocholski 
Tadeusz Starosta 
Marek Dryjański 
Karol Osik 
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5353 OSP Wierzeja
Wierzeja
ul. Bukowska 4
Wierzeja
64-553 Grzebienisko

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Marian Paluszkiewicz 
Mariusz Michał Majda 
Andrzej Lemański 
Marcin Lemański 
Leszek Majda 
Mirosław Rajczak 
Marek Pietrucha 

0000049704
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5454 OSP Grzebienisko
Grzebienisko
ul. Szkolna 8
Grzebienisko
64-553 Grzebienisko

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Rafał Majkowski 
Leszek Pustkowiak 
Kamil Łabusz 
Szczepan Teper 
Piotr Winkowski 
Mateusz Lehmann 
Kornel Szwedek 

0000060722
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5555 OSP Niewierz
Niewierz
ul. Długa 2a
Niewierz
64-550 Duszniki

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Marian Szukała 
Grzegorz Szczechowiak 
Henryk Weber 
Maria Hoły 
Zbigniew Łanoszka 
Zdzisław Konopacki 
Błażej Szczechowiak 
Roman Hoły 

0000038102
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5656 OSP Podrzewie
Podrzewie
ul. Długa 46
Podrzewie
64-541 Podrzewie

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Jakub Runowski 
Paweł Miężalik 
Łukasz Faberski 
Adam Błoch 
Eugeniusz Nowak 
Sławomir Zajler 
Patryk Butlewski 

0000079791
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5757 OSP Sękowo
Sękowo
ul. Szkolna 8
Sękowo
64-541 Podrzewie

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Tadeusz Czapracki 
Radosław Wachnik 
Napierała 
Paulina Marcelina
Pijanowska 
Marta Kofel 
Bogumił Hołderny 
Damian Soloch 
Krzysztof Hołderny 
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5858 OSP Sędzinko
Sędzinko
ul. Szkolna 3
Sędzinko
64-552 Sędziny

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Eugeniusz Krzyżaniak 
Krzysztof Marek 
Mateusz Szmyt 
Stanisław Wojciech
Dziamski 
Adam Pawlak 
Zbigniew Kawala 
Andrzej Fabijański 

0000066523
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5959 OSP Duszniki
Duszniki
ul. Św. Floriana 5
Duszniki
64-550 Duszniki

Duszniki Wlkp. Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Andrzej Królik 
Jacek Gumny 
Wiesław Pasternak 
Tomasz Kucz 
Michał Marciniak 
Piotr Królik 
Mariusz Kaźmierczak 
Marcin Szulc 

0000064039
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6060 OSP Kluczewo
Kluczewo
ul. Kluczewo 21
Kluczewo
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współdziałanie
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Zbigniew Michalak 
Paweł Markiewicz 
Chryzostom Markiewicz 
Piotr Gruszczyński 
Wiesław Dziubek 
Zenon Szczepański 
Zenon Sołtysiak 
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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6161 OSP Oporowo
Oporowo
ul. Oporowo
Oporowo
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych -
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6262 OSP Szczepankowo
Szczepankowo
ul. Szczepankowo 52
Szczepankowo
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem stowarzyszenia jest:
1) Działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochrona środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Piotr Jakubas 
Franciszek Łokaj 
Bartosz Krzemiński 
Damian Ireneusz Lis 
Jacek Tomasz Traczyk 
 

0000168107
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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6363 OSP Ostroróg
Ostroróg
ul. Jana Ostroroga 8
Ostroróg
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Feliks Burdajewicz 
Henryk Greczka 
Sławomir Przybysz 
Remigiusz Bilski 
Piotr Andrzejewski 
Mateusz Błażewicz 
Weronika Urban 
Czesław Rodak 
Paweł Jądrzyk 

0000042707 
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6464 OSP Binino
Binino
ul. Binino 23
Binino
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współdziałanie
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Daniel Adamczak 
Mateusz Kamiński 
Kazimierz Cembrowicz 
Stanisław Fiksa 
Wojciech Kamiński 
Martyna Herbowska 
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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6565 OSP Bobulczyn
Bobulczyn
ul. Bobulczyn 36
Bobulczyn
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie z tym zakresie
z państwową strażą pożarną,
organami samorządowymi i
innymi podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udział w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,

Tadeusz Pollok 
Sławomir Radzi 
Mateusz Piszczoła 
Mirosław Stańko 
Krzysztof Biniak 
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obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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6666 OSP Wielonek
Wielonek
ul. Wielonek 21
Wielonek
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie z tym zakresie
z państwową strażą pożarną,
organami samorządowymi i
innymi podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udział w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,

Łukasz Julian Kaźmierczak
Dominik Grobelny 
Wojciech Kaźmierczak 
Tomasz Szwak 
Zenon Kaczmarek 
Wiesława Maria
Czeszyńska 
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obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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6767 OSP Dobrojewo
Dobrojewo
ul. Dobrojewo
Dobrojewo
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych -
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6868 OSP Rudki
Rudki
ul. Rudki
Rudnki
64-560 Ostroróg

Ostroróg Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Tomasz Kaczmarek 
Wiesław Siwczak 
Stefan Łęszczak 
Marek Człapa 
Janusz Siwczak 
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6969 OSP Vox - Industrie Sp. z o.o.
Zakład Drzewny Obrzycko
Obrzycko
ul. Szamotulska 6
Obrzycko
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych -
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7070 OSP Obrzycko
Obrzycko
ul. Strzelecka 8
Obrzycko
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Zbigniew Wleklak 
Ireneusz Walczak 
Wojciech Ruta 
Stanisław Skarupski 
Mieczysław Coda 
Ireneusz Walczak 
Wilhelm Nawrocki 
Zbigniew Kaczmarek 
Tadeusz Dziurleja 
Eugeniusz Marcinkowski 
Roman Chojan 
Stanisław Wiernicki 
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7171 OSP Słopanowo
Słopanowo
ul. Słopanowo 8a
Słopanowo
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Mariusz Śmigielski 
Jarosław Śmigielski 
Marcin Kruszona 
Mikołaj Walkowiak 
Emilian Bartczak 
Marian Kaczmarek 
Damian Odwrot 
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7272 OSP Kobylniki
Kobylniki
ul. Kobylniki
Kobylniki
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych -
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7373 OSP Gaj Mały
Gaj Mały
ul. Gaj Mały
Gaj Mały
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych -
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7474 OSP Piotrowo
Piotrowo
ul. Piotrowo 23
Piotrowo
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Marian Matuszak 
Przemysław Cerkaski 
Gracjan Włodarczak 
Teresa Wachowiak 
Stanisław Mamet 
Waldemar Bednarz 
Patryk Nowicki 
Maciej Wachowiak 
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7575 OSP Jaryszewo
Jaryszewo
ul. Jaryszewo 20
Jaryszewo
64-520 Obrzycko

Obrzycko Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

Ryszard Samborek 
Zygmunt Danielak 
Marek Wojciechowski 
Stefan Runowski 
Marek Wojciechowski 
Janusz Piotrowski 
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wchodzących w skład

zarządu

Status
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7676 OSP Chlewiska
Chlewiska
ul. Chlewiska
Chlewiska
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie z tym zakresie
z państwową strażą pożarną,
organami samorządowymi i
innymi podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udział w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,

Jerzy Michalski 
Adam Maciejczyk 
Dariusz Marciniak 
Piotr Woźniak 
Szymon Frącek 
Marta Michalska 
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Status
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obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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zarządu
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OPP
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7777 OSP Gorszewice
Gorszewice
ul. Gorszewice 18 lok. 0
Gorszewice
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Grzegorz Ciborek 
Ireneusz Glanc 
Leszek Wojciechowski 
Leszek Ciborek 
Rafał Nowicki 
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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zarządu
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7878 OSP Kiączyn
Kiączyn
ul. Kiączyn
Kiączyn
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych wykreślone
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7979 OSP Kopanina
Kopanina
Kopanina
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem Stowarzyszenia jest:
1) Działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
wraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarna, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Stanisław Przybył 
Krzysztof Nawrot 
Marian Szymankowski 
Andrzej Kwita 
Klemens Jerzy 
Szymon Oleksy 
Mateusz Walas 
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wchodzących w skład

zarządu

Status
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom.
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8080 OSP Bytyń
Bytyń
ul. Lipowa 1
Bytyń
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Mariusz Chowaniak 
Marcin Starosta 
Grażyna Różycka 
Roksana Różycka 
Grzegorz Pogorzelczyk 
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zarządu

Status
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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8181 OSP Kaźmierz
Kaźmierz
ul. Topolowa 2
Kaźmierz
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sporu oraz prowadzenia
działalności kulturalno-
oświatowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,

Roman Graczyk 
Marcin Kalinowski 
Tomasz Napieralski 
Zenon Pawlaczyk 
Sylwia Szczepańska 
Maciej Wojtaś 
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obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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8282 OSP Sokolniki Małe
Sokolniki Małe
ul. Sokolniki Małe
Sokolniki Małe
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Maciej Trochimowicz 
Marek Bednarz 
Mateusz Kozłowski 
Małgorzata Trochimowicz 
Marek Człapa 
Damian Kaczmarek 
Marek Człapa 
Beata Przybył 
Wojciech Trochimowicz 
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OPP

Numer KRS

świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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8383 OSP Radzyny
Radzyny
ul. Strażacka 1
Radzyny
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności
kulturalno- oświatowej i
rozrywkowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju

Stefan Herman 
Roman Tecław 
Marcin Rusiłowski 
Beniamin Wandelt 
Stanisław Jakobsze 
Ewa Miśko 
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świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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8484 OSP Zakład Rolny Witkowice
Witkowice
ul. Witkowice
Witkowice
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych wykreślone
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8585 OSP Piersko
Piersko
ul. Piersko
Piersko
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych wykreślone
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8686 OSP Gaj Wielki
Gaj Wielki
Gaj Wielki
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia i
środowiska przed pożarami,
klęskami żywiołowymi i
zagrożeniami ekologicznymi lub
innymi miejscowymi zagrożeniami
oraz współdziałanie w tym
zakresie z państwową strażą
pożarną, organami
samorządowymi i innymi
podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie
pożarów, miejscowych zagrożeń,
zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami oraz przygotowanie
jej do udziału w ochronie
przeciwpożarowej;
4) informowanie ludności o
istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi;
5) rozwijanie wśród członków
ochotniczej straży pożarnej kultury
fizycznej i sporu oraz prowadzenia
działalności kulturalno-
oświatowej;
6) działanie na rzecz integracji
europejskiej i rozwijanie
kontaktów oraz współpracy
między społeczeństwami;
7) podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,

Jan Rybicki 
Robert Rybicki 
Stanisław Hoły 
Adrianna Rybicka 
Maciej Skorupski 
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obywatelskiej i kulturowej;
8) wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu;
9) działania na rzecz ochrony
środowiska;
10) branie udziału w obronie
cywilnej;
11) udzielanie pomocy członkom
OSP i ich rodzinom. 
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8787 OSP Zakład Rolny Sokolniki
Wielkie
Sokolniki Wielkie
Sokolniki Wielkie
64-530 Kaźmierz

Kaźmierz Celem OSP jest:
1. Zapobieganie powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,
klęsk żywiołowych lub innego
miejscowego zagrożenia oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną.
2. Udział w akcjach ratowniczych,
mających na celu ochronę życia,
zdrowia oraz mienia podczas:
1) walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwa technicznego,
3) ratownictwa chemicznego,
oraz pomocniczych czynności
ratowniczych, podczas działania
Państwowej Straży Pożarnej lub
innych służb ratowniczych.
3. Uświadamianie ludności o
potrzebie i sposobach ochrony
przed pożarami, klęskami
żywiołowymi lub innymi
miejscowymi zagrożeniami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Udział w obronie cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
niniejszego statutu.

brak danych wykreślone
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8888 OSP DOBROJEWO
DOBROJEWO
DOBROJEWO 4 lok. 1
64-560 OSTRORÓG

OSTRORÓG 1. Prowadzenie działalności
mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z instytucjami i
organizacjami społecznymi.
2. Branie udziału w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów i innych klęsk.
3. Uświadamianie ludności o
konieczności i sposobach ochrony
przed pożarami oraz
przygotowanie jej do udziału w
ochronie przeciwpożarowej.
4. Branie udziału w obronie
cywilnej.
5. Rozwijanie wśród członków
OSP zainteresowań w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu.
6. Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o
ochronie przeciwpożarowej oraz
statutu. 

Karol Woźnicki 
MICHAŁ NOWAK 
KRZYSZTOF MIELOCH 
SZYMON FRĄCKOWIAK 
ŁUKASZ JANOWSKI 
KRZYSZTOF RODA 
MATEUSZ RODA 
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