Na terenie miasta Konina działa 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych:
- OSP Konin-Chorzeń,
- OSP Cukrowania-Gosławice,
- OSP Konin-Grójec,
- OSP Konin-Gosławice,
- OSP Konin-Starówka,
- OSP Konin-Morzysław.

Dwie jednostki OSP Konin i Chorzeń włączone są do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego.
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) powstał w 1997 roku. Celem jego istnienia
jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania
KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, oraz
ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach
administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu
bezpieczeństwa państwa.
Celem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jest ochrona życia,
zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
- walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
- ratownictwo techniczne,
- ratownictwo chemiczne,
- ratownictwo ekologiczne,
- ratownictwo medyczne.
W Krajowym Systemie Ratowniczo-gaśniczym funkcjonuje (dane na 2013r.) :
•
•
•
•
•

•

508 jednostek ratowniczo- gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
3433 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
4 zakładowe straże pożarne,
2 zakładowe służby ratownicze,
11 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi,
Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

Schemat organizacyjny KSRG:

Na poziomie powiatowym system tworzą:
•
•
•
•
•

komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone
do systemu,
powiatowy zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje,
specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu w drodze
umowy cywilnoprawnej.

Na poziomie wojewódzkim system tworzą następujące podmioty systemu:
o
o
o
o
o

komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych stanowiące wojewódzki odwód
operacyjny
ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej,
wojewódzki zespół do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
krajowa baza sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej

Na poziomie krajowym system tworzą następujące podmioty systemu:
•
•
•
•
•

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
wydzielone siły i środki z wojewódzkich odwodów operacyjnych stanowiące
centralny odwód operacyjny,
szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
krajowe bazy sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej,
jednostki badawczo-rozwojowe ochrony przeciwpożarowej.

We wszystkich jednostkach OSP na terenie miasta Konina powołane są jednostki
operacyjno – techniczne, w których gotowych do podejmowania działań ratowniczo –
gaśniczych jest 87 druhów, strażaków (dane za 2013r.)
Wszystkie jednostki OSP skupiają w swych szeregach ogółem 369 członków, w tym
341 druhów i 28 druhen. Ponadto przy jednostce OSP Gosławice reaktywowano działalność
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, do której należy 5 druhów.
Poszczególne jednostki OSP skupiają w swych szeregach następującą ilość członków:
OSP Chorzeń – 95 członków,
OSP Cukrowania Gosławice – 53 członków,
OSP Grójec – 38 członków,
OSP Gosławice – 29 członków,
OSP Konin – 110 członków,
OSP Morzysław – 33 członków.
Wszystkie jednostki OSP posiadają strażnice, w których zlokalizowanych jest 8
boksów garażowych.
Strażnice są w różnym stopniu przygotowane do pełnienia funkcji obiektu operacyjno –
szkoleniowo – magazynowo – technicznego. Bardzo często strażnice te jako jedyne obiekty o

charakterze społecznym i ogólno dostępnym, pełnią funkcję centrów kultury na
poszczególnych osiedlach miasta Konina.
OSP miasta Konina dysponują następującą ilością sprzętu ratowniczego:
1 samochodem ratowniczo – gaśniczym, typu ciężkiego,
3 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, typu średniego,
5 samochodami ratowniczo – gaśniczymi, typu lekkiego,
23 motopompami, w tym pływającymi i szlamowymi,
3 zestawami ratownictwa technicznego ( 1 średni oraz 2 małe zestawy),
8 piłami do drewna,
4 piłami do betonu i stali,
12 aparatami izolującymi drogi oddechowe,
3 zestawami do ratownictwa medycznego,
147 odcinków węży tłocznych,
62 ubraniami specjalnymi.

Jednostki OSP w swoich środowiskach prowadzą działalność kulturalno – oświatową,
jak np. spotkania środowiskowe, pikniki, festyny, angażują się również w przedsięwzięcia
inicjowane przez inne instytucje i organizacje, jak Dni Konina, Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, Masa Krytyczna, Święto Niepodległości itp. Dobrym przykładem działalności
kulturalnej jest funkcjonowanie orkiestry dętej przy OSP w Koninie, która liczy 18 muzyków,
a której niezbędne jest wsparcie w celu kontynuacji swej działalności i dalszego jej rozwoju.
Warto nadmienić, że jednostki OSP stanowią zabezpieczenie wielu imprez masowych
kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie miasta Konina. Podkreślić należy, że
jednostka OSP Konin-Chorzeń, co roku jest wyznaczana przez Zarząd Główny Związku OSP
RP w zabezpieczeniu medycznym marszu Prezydenckiego w dniu 11 listopada w Warszawie.
Członkowie OSP wielokrotnie spotykają z dziećmi i młodzieżą prowadząc pogadanki
o zagrożeniach i zasadach postępowania w czasie ich powstania. Prowadzą szkolenia
doskonaląc umiejętności w czasie prowadzenia działań ratowniczych, a także zbiórki
kształcące umiejętności i nawyki ratowników.

Daty założenia poszczególnych jednostek OSP na terenie miasta Konina.
•
•
•
•
•
•

OSP KONIN - rok założenia 1874
OSP CHORZEŃ - rok założenia 1918
OSP MORZYSŁAW – rok założenia 1922
OSP GRÓJEC – rok założenia 1924
OSP GOSŁAWICE – rok założenia 1920
OSP CUKROWNIA-GOSŁAWICE – rok założenia 1912.

