
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięgielowie 
Adres: ul. Lipowa 2, 43-445 Dzięgielów 

 

Nr telefonu: Prezes – 600 893 915, Naczelnik – 605 437 122 

Nr faxu: ------ 

Adres strony internetowej: ------ 

Poczta e-mail: osp-dziegielow@o2.pl 

 

Skład zarządu: Jacek Klein – Prezes 

Janusz Michalik – Naczelnik 

Rafał Sobaszek– Z-ca Naczelnika 

Krzysztof Kupka - Sekretarz 

Anna Brandys – Skarbnik 

Mirosław Andrzejewski – Członek Zarządu 

Józef Szczuka – Gospodarz 

 

Forma prawna: stowarzyszenie 

 

Zakres formy działalności: 

1. Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz 

przygotowywania informacji o powyższym 

2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w 

sprawach ochrony przeciwpożarowej 

3. Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych 

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z 

Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP 

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych. 

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, 

chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i 

kulturalno-oświatowej 

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną 

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań 

wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu 

9. Działalność określona powyżej jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być 

prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna  

10. Wlane zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej 

11. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności: 

- udział w akcjach ratowniczych 

- udział w uroczystościach państwowych, kościelnych 

- udział w zabezpieczeniu wystaw, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych 

odbywających się na terenie działania OSP 

12. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa powyżej jest organizowanie 

wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych 

13. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem 

działalności gospodarczej OSP 

 

Osiągnięcia 

Na wyposażeniu naszej jednostki jest wóz bojowy GBA marki Star 244. OSP posiada salę, 

która może pomieścić około 16 osób, posiadamy również zaplecze kuchenne do organizacji 

różnych imprez. Posiadamy również parking na terenie OSP, który może pomieścić około 60 

mailto:osp-dziegielow@o2.pl


samochodów. Nasza jednostka współpracuje z wszystkimi organizacjami na terenie naszego 

sołectwa, udzielamy pomocy w organizowaniu różnych imprez sportowych jak i kościelnych. 

Ściśle współpracujemy z innymi jednostkami OSP w naszej Gminie oraz innymi jednostkami 

OSP i PSP na terenie RP, jak również ze strażami z Czech i Słowacji.  


