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Strażak Mazowiecki

Miesiące letnie dla ratowników z ochot-
niczych straży pożarnych zawsze są cza-
sem wzmożonej czujności i częstszych, 
niż w miesiącach chłodnych, wezwań na 
ratunek. Dla Związku OSP RP – przede 
wszystkim okresem ważnych przedsię-
wzięć o zasięgu wojewódzkim, troski o let-
ni wypoczynek członków młodzieżowych 
drużyn pożarniczych oraz kolejnych (po 
natężeniu majowym) strażackich uroczy-
stości dla druhów z wielu gmin.

Obecne lato przyniosło nam dwie duże 
mazowieckie imprezy. 7 lipca na stadionie 
miejskim w Pilawie (powiat garwoliński) 
drużyny wyposażone w wiekowy sprzęt 
zmierzyły swoje siły i zaprezentowały hi-
storyczne wyposażenie podczas XI Woje-
wódzkich Zawodów Sikawek Strażackich. 
30 sierpnia zaś w Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze (powiat ciechanowski) 
przeprowadzona została Wojewódzka 
Edycja XXVI Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kronik, Konkursu na Pamiętniki, 
Wspomnienia, Opracowania i Relacje „Z 
dziejów ochotniczych Straży pożarnych”. 
Obydwie organizowane przez Zarząd Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP imprezy 
staramy się Szanownym Czytelnikom w 
niniejszym numerze SM przybliżyć. 

Spośród obozów wypoczynkowo – 
szkoleniowych  wybraliśmy do zaprezen-
towania zorganizowany w bazie Związku 
OSP RP w Turawie obóz dla młodzieży z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach. 
Wiele ważnych wydarzeń miało miejsce w 
licznych gminach Mazowsza. Jako wiodą-
ce postanowiliśmy przedstawić obchody 
setnej rocznicy powstania pięciu wieko-
wych jubilatek. W niniejszym Strażaku 
Mazowieckim można też znaleźć informa-
cję z przeprowadzonego w Ciechanowie  
przeglądu orkiestr dętych OSP, uroczysto-
ści przekazania nowego samochodu, czy 
z  zawodów sportowo – pożarniczych w 
jednym z powiatów.

Kontynuujemy też stałe cykle. Ze sło-
wem Bożym zwraca się do wszystkich 
druhów ks. Jerzy Sieńkowski – mazowiec-
ki kapelan strażaków. Kolejną, odpowied-
nią dawkę praktycznej wiedzy pożarniczej 
przekazuje także Mazowiecka Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

Życzymy zatem przyjemnej i pożytecz-
nej lektury.  
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

W dniach 15 – 25 lipca w należącym 
do Związku OSP Ośrodku Szkoleniowym 
„Strażak” w Turawie (województwo opol-
skie) szkoliło się i wypoczywało pięćdzie-
sięciu dziewięciu adeptów sztuki pożar-
niczej z Ochotniczych Straży Pożarnych 
Skuły, Żelechów, Grodzisk Mazowiecki, 
Książenice, Osiny, Kłudno Stare, Zbi-
roża i Młochów. Młodzieżą opiekowała 
się wykwalifikowana kadra z OSP Skuły, 
której przewodziła druhna komendant 
Izabela Świdlicka. W szkoleniu z zakre-
su dowódców MDP prowadzonym przez 
zaproszonych specjalistów wzięło udział 
dwudziestu pięciu młodzieżowców. Cała 
dwudziestkapiątka kończące kurs egzami-
ny zdała oczywiście pomyślnie.

Obóz rozlokowano w namiotach w są-
siedztwie przygotowanego do dyspozycji 
młodzieży boiska, amfiteatru, siłowni, 
basenu, sali konferencyjnej, altany i wyty-
czonego miejsca na ognisko. W sali kon-
ferencyjnej konferencji na szczęście nie 
było, więc w dzień wykorzystywano ją na 

zajęcia szkoleniowe, a wieczorami niekiedy 
na dyskoteki. W tak urządzonym ośrodku 
nikt raczej nie mógł się nudzić. Zwłasz-
cza, że godzin na zabawy, gry sportowe i 
zajęcia kulturalne wygospodarowano wię-
cej, niż na bardzo ważne (bezwzględnie) 
szkolenie. Pobyt na obozie uatrakcyjniono 
także dwiema całodniowymi wycieczka-
mi: do Juraparku w Krasiejowie i na spływ 
kajakowy Małą Panwią. Liczne były też 
wyjścia na kąpielisko w pobliskim jeziorze 
Turawskim. Uatrakcyjnieniem szkolenia 
było spotkanie z Sekcją Poszukiwawczo 
– Ratowniczą OSP Suchy Bór. Ratownicy 
zaprezentowali młodzieży wyszkolenie psa 
ratowniczego oraz dron używany do po-
szukiwań osób zaginionych.

Dzięki organizatorom obozu, kadrze 
obozowej, pracownikom Ośrodka Szkole-
niowego „Strażak”, a także dofinansowaniu 
imprezy z budżetu państwa kolejni człon-
kowie drużyn młodzieżowych zyskali wie-
dzę i zapał do aktywnego działania w pożar-
niczych szeregach. SAT | fot. arch. OSP Skuły

NIE TYLKO DLA SWOICH
W ramach akcji letniej dla młodzieży Ochotnicza Straż Pożarna w 
Skułach (gmina Żabia Wola, powiat grodziski) zorganizowała obóz 
szkoleniowo – wypoczynkowy, na którym znalazły się miejsca nie tylko 
dla członków własnej drużyny młodzieżowej, ale też z siedmiu innych 
MDP z powiatów grodziskiego, żyrardowskiego i pruszkowskiego.
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Od kapelana

Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Słowa 
mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może 
się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje 
kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli 
prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Co to jest prawda?

Jezus powiedział kiedyś: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Właściwie 
sformułowane pytanie nie brzmi zatem: Co to jest prawda?, ale Kto jest 
prawdą?

Takie właśnie pytanie stawia dzisiejszy człowiek chrześcijanom trzecie-
go tysiąclecia. Nie możemy odmawiać odpowiedzi, ponieważ już ją znamy! Prawdą jest Jezus Chrystus. 
Jesteśmy powołani, aby słowem i całym życiem dawać świadectwo o tej prawdzie!

Czyli dążenie do prawdy, zawsze będzie dla nas pragnieniem, jest w nas wpisane?
Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest po-

znanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.
Bóg ustanowił prawo, dał nam ósme przykazanie,  co ono dokładnie nam mówi?
Ósme przykazanie Dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w 

obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym: Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu twemu.

Wiemy, że istnieje chociażby taka zwyczajna, potoczna obmowa. Niby mówi się prawdę, ale się 
szkodzi drugiemu człowiekowi. A więc przykazanie jest precyzyjne, kiedy mówi o świadectwie przeciw 
bliźniemu twemu. Istnieją różne formy zniesławiania człowieka, czasem typu propagandy szeptanej, a 
czasem bardzo jawne.

Istnieje wreszcie oszczerstwo, to znaczy: mówi się o człowieku drugim źle i nieprawdę. To jest szcze-
gólna postać niszczenia prawdy, szczególna postać przekraczania tego przykazania, które zobowiązuje 
nas do dawania świadectwa.

Człowiek w pewnym sensie staje się sędzią, ma tak naprawdę „w swoim ręku” bardzo niebezpieczne 
narzędzie, które może skrzywdzić, a nawet zniszczyć człowieka. Czy ósme przykazanie uczy nas jeszcze 
czegoś więcej o prawdzie?

Chrystus wobec sądu, powiedział: Jeżeli źle powiedziałem, daj świadectwo o złym. A jeżeli nie, dla-
czego Mnie bijesz?

Ósme przykazanie ma zasięg szerszy. Chodzi o sytuacje wielorakie, w których słowo ludzkie daje złe 
świadectwo. Całe ludzkie bytowanie jest jakimś wielkim trybunałem. Ludzie słuchają, ludzie słyszą i 
albo dociera do nich prawda, albo też nie. Jest szczególna odpowiedzialność za słowa, które się wypo-
wiada, bo one mają moc świadectwa: albo świadczą o prawdzie, albo są dla człowieka dobrem, albo 
też nie świadczą o prawdzie, są jej zaprzeczeniem i wtedy są dla człowieka złem, chociaż mogą być tak 
podawane, tak preparowane, ażeby robić wrażenie, że są dobrem. To się nazywa manipulacja.

Chrystus bardzo nas przestrzegał przed tym. Nie sądźcie, ażebyście nie byli sądzeni. To są właśnie 
takie wymowne słowa, które wskazują, jak delikatny, jak odpowiedzialny jest ten rejon prawdy i nie-
prawdy w życiu ludzkim, jak on wiele może kosztować.

A czy są takie sytuacje, że człowiek może stać się sędzią i decydować czy powiedzieć prawdę czy też 
nie? Czy może sam to osądzić i zdecydować, że nie powie prawdy? 

Czasem człowiek nie ma prawa do pewnej prawdy, dlatego patrzymy z podziwem na ludzi, którzy 
wobec przemocy — na przykład w czasie okupacji — potrafili nie wydać, nie powiedzieć prawdy, ponie-
waż do tej prawdy nie miał prawa ten, który jej żądał, który ją wymuszał przemocą.

Czy mówienie prawdy nam się „opłaca”? Czasem trzeba wielkiej odwagi, żeby przyznać się do prawdy, 
dlatego łatwiej jest uciec. Jak uczyć się prawdomówności bez względu na trudne dla nas konsekwencje?

Chrystus przed Piłatem zapytany, czy jest królem, odpowiedział: Jam się po to narodził i po to przy-
szedłem na świat, ażeby dać świadectwo prawdzie. A jeżeli czytamy Ewangelię, jeżeli ją wciąż czytamy 
i wciąż nad nią myślimy, to uświadamiamy sobie, że ta sprawa między prawdą a kłamstwem jest jakąś 
sprawą pierworodną i podstawową.

Człowiek jest wolny. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus mówi: Prawda 
was wyzwoli. Życie ludzkie jest więc dążeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo ważne w epoce, 
którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi wolnościami, 
które z tym się wiążą. Zachłystujemy się tą wolnością, której przedtem nam odmawiano, tak jak zresztą 
i wolności religijnej. Ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma praw-
dziwej wolności bez prawdy. 

My Polacy, jesteśmy narodem bardzo nieufnym, bo szczególnie doświadczonym naszą bolesną hi-
storią. Teraz mamy wolność, czy to daje nam gwarancję życia w prawdzie? Gwarancję prawdziwej wol-
ności?

W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawia-
ne publicznie. Została przywrócona — jakby powiedział Cyprian Norwid — „wolność mowy” (Rzecz o 
wolności słowa).

Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy — i nie 
dopuszczano do jej mówienia. Istnieje wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. 
Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała 
życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii.

Marzymy o tym, żeby inni ludzie byli wobec nas szczerzy, żeby mówili prawdę a sami gubiąc się czę-
sto „kreujemy się” na kogoś innego, niż jesteśmy. Co zrobić, żeby być szczerym wobec siebie?

Oczekiwanie Chrystusa musi stać się codziennym poszukiwaniem prawdy. 
Ja jestem Prawdą. Jako Prawda jestem Drogą i jestem Życiem.
Chrystus jest Tym, który dobrze uczynił wszystko. Jest wzorem, w który trzeba się nieustannie wpa-

trywać. 
Tak, Chrystus otwiera człowieka na poznanie Boga i samego siebie. Otwiera go na prawdę — On, 

który sam jest prawdą.
Każdego dnia starajcie się bronić prawdy, głosić ją i szerzyć.  ks. Jerzy - kapelan
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Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w kościele parafialnym w Miastkowie Ko-
ścielnym, podczas której przewodniczący celebrze 
ksiądz proboszcz Adam Turemka poświęcił nada-
wany jubilatce sztandar. Dalsza część uroczystego 
jubileuszu odbywała się przy remizie. Podczas 
apelu OSP zaprezentowała swoją historię i obecny 
wizerunek zgromadzonym na placu delegacjom 
okolicznych straży, przedstawicielom państwo-
wych, samorządowych i pożarniczych władz oraz 

mieszkańcom wsi. Najbardziej oczekiwanym mo-
mentem było uhonorowanie stulatki i jej zasłużo-
nych członków. Z rąk prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Antoniego 
Jana Tarczyńskiego jubilatka otrzymała sztandar. 
Chwilę później prezes A. Tarczyński udekorował 
płat sztandaru nadanym przez Zarząd Główny 
ZOSP RP Złotym Znakiem Związku. Zasłużeni 
Druhowie uhonorowani zostali medalami „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” i odznakami korpora-

cyjnymi. Medalami złotymi za społeczna służbę 
podziękowano Tadeuszowi Kaniewskiemu, Wi-
toldowi Miłoszowi, Stanisławowi Pasikowi i Sta-
nisławowi Paduchowi. Podziękowań i gratulacji 
nie brakowało również podczas oficjalnych wy-
stąpień przedstawicieli władz. Członkom świętu-
jącej jednostki między innymi gratulowali: poseł 
na Sejm RP Grzegorz Woźniak i zastępca komen-
danta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Garwolinie st. kpt. Tomasz Biernacki.   S. T.

Uroczysty apel poprzedziły dwie msze święte. 
W przeddzień w intencji strażaków odprawiona 
została msza w świątyni rzymsko-katolickiej w 
Żeliszewie Podkościelnym, w dniu jubileuszu – w 
Starokatolickim Kościele Mariawitów w Żeliszewie 
Dużym. Na stulecie przybyły do Ozorowa delegacje 
straży z gminy Skórzec, Kotuń i Grębków. Udzia-
łem w jubileuszu zaszczycili też gospodarzy przed-
stawiciele władz samorządowych i pożarniczych.

Po meldunku o gotowości pododdziałów do 
apelu, podniesieniu flagi państwowej na maszt 

i odegraniu hymnu państwowego wójt gminy 
Skórzec Jerzy Długosz powitał przybyłych gości, 
wśród których między innymi byli: wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Albina Łubian, komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej 
Celiński i prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP Dariusz Stopa.

Po przedstawieniu przez prezesa OSP Dariusza 
Rojka bogatej historii i osiągnięć OSP  nadszedł czas 
uhonorowania jubilatki i zasłużonych strażaków. 

Po akcie poświecenia straż otrzymała nadany przez 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP sztandar. Fundatorami sztandaru 
byli mieszkańcy wsi, którzy poprzez szlachetny dar 
wyrazili wdzięczność druhom za ich społeczną mi-
sję. Uznaniem dla bezinteresownej stuletniej służby 
był też nadany stulatce przez Zarząd Główny ZOSP 
RP, przypięty do sztandaru przez druhnę wicepre-
zes Albinę Łubian Złoty Znak Związku.

 S.T. 
 Fot. arch. OSP Ozorów

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w inten-
cji jubilatki, którą w miejscowym kościele odpra-
wił ksiądz proboszcz Antoni Kunicki. Po celebrze 
gospodarze i ich goście w asyście orkiestry dętej z 
Brańszczyka przemaszerowali na plac przy Urzę-
dzie Gminy Sadowne na uroczysty apel. Podczas 
apelu mieszkańców wsi, delegacje okolicznych 
straży i przedstawicieli władz państwowych, samo-
rządowych i pożarniczych zapoznano z historią 
i dorobkiem stulatki. Świętującą OSP natomiast 

uhonorowano nadanym przez Zarząd Główny 
Związku OSP RP Złotym Znakiem Związku i 
przyznanym przez Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Ma-
sovia”. Odznaczenia, odznaki i dyplomy otrzymali 
również zasłużeni strażacy. Dla uczczenia setnej 
rocznicy powołania OSP odsłonięty został ka-
mień upamiętniający założycieli i kontynuatorów 
działalności wiekowego stowarzyszenia. Ponadto 
goście honorowi i darczyńcy wbili pamiątkowe 

gwoździe w przygotowaną na jubileusz tablicę.
Oprócz wymiernych dowodów uznania nie 

szczędzono członkom świętującej straży wyra-
żanych podczas oficjalnych wystąpień podzięko-
wań i gratulacji. Wśród składających gratulacje 
między innymi byli: poseł na Sejm RP Teresa 
Wargocka, członek Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego Elżbieta Lanc. Prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Antoni Jan Tarczyński i zastępca Mazowiec-
kiego Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Jasztal.                                                                                                               
 S.T.

 Fot. Karolina Kujawa

Stulecie  
pod nowym 
sztandarem
21 lipca sto lat działalności świętowała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Glinkach 
(gmina Miastków Kościelny, powiat 
garwoliński).

30 czerwca na placu przed świetlicą 
wiejską Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ozorowie (gmina Skórzec, powiat 
siedlecki) świętowała setną rocznicę 
powstania. Jubileusz połączono z 
Gminnym Dniem Strażaka.

28 lipca stulecie działalności świętowała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sadownem 
(powiat węgrowski).

Sztandar 
na stulecie

Wiek służby
społeczeństwu
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Jubilatka rozpoczęła swoją działalność wiosną 
1919 roku. Inicjatorami jej powołania byli Kazimierz 
Ryciak i Stanisław Retko. Druhowi St. Retko powie-
rzono funkcję komendanta. Straż przez przez pół 
wieku użytkowała drewnianą remizę. Siedziby muro-
wanej, służącej przez kolejne półwiecze, dorobiła się 
w latach siedemdziesiątych. Strażnica ta bowiem, po 
przeprowadzanych w międzyczasie pracach moder-
nizacyjnych i remontowych, w sposób wystarczający 
służy druhom i mieszkańcom Paderewka do dzisiaj.

W jubileuszowej uroczystości, oprócz gospo-
darzy i mieszkańców wsi, wzięły udział delegacje 
z okolicznych straży wraz z jedenastoma poczta-
mi sztandarowymi. Przybyli też przedstawiciele 

władz państwowych, samorządowych i pożarni-
czych, między innymi: senator RP Waldemar Kra-
ska, starosta sokołowski Elżbieta Sadowska, prze-
wodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek 
Odziemczyk, komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej  w Sokołowie Podlaskim Tomasz 
Wilk, wiceprezes sokołowskiego Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP Andrzej Pogo-
rzelski i wójt gminy Sterdyń Grażyna Sikorska.

Podczas apelu Ochotnicza Straż Pożarna w 
Paderewku – świętująca 100-lecie istnienia jako 
dwunasta jednostka w powiecie sokołowskim - 
odznaczona została Złotym Znakiem Związku, a 
zasłużeni druhowie medalami „Za Zasługi dla Po-

żarnictwa” i odznakami korporacyjnymi. Wśród 
wyróżnionych Złote Medale „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” otrzymali: Ignacy Adamczuk, Maciej 
Adamczuk, Andrzej Główka, Marek Ratyński, 
Andrzej Kur, Jerzy Ryciak, Andrzej Waszczuk i 
Andrzej Zembrowski. Grono zaproszonych gości 
i strażaków zasłużonych dla jubilatki upamiętni-
ło też obchodzone stulecie wbijając pamiątkowe 
gwoździe w okolicznościowe tablo.

Po zakończeniu oficjalnej części jubileuszu 
wszystkich przybyłych na uroczystość zaproszono na 
strażacki piknik.                                                                                     

                          S.T.
 Fot. archiwum UG w Sterdyni                                                                                         

Eucharystię w kościele pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny koncelebrowali 
ordynariusz diecezji radomskiej ks. biskup Henryk 
Tomasik i proboszcz soleckiej parafii ksiądz kano-
nik doktor Krzysztof Maj – kapelan strażaków po-
wiatu lipskiego. Po przemarszu świętujących dru-
hów i ich gości w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej 
z Kozienic – ze strażnicy do kościoła, a następnie 
ze świątyni na plac przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury - rozpoczął się apel.  Meldunek o gotowości 
pododdziałów do uroczystego apelu od dowódcy 
uroczystości Waldemara Kominka przyjął zastępca 
mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej st. bryg. Artur Gonera. Po 
raporcie, podniesieniu flagi państwowej i odegraniu 
hymnu wójt gminy Solec Marek Szymczyk powitał 
przybyłych gości, po czym prezes OSP Łukasz Łycz-
kowski przedstawił rys historyczny jubilatki.

Ceremonią bez wątpienia z niecierpliwością 
oczekiwaną było wręczanie odznaczeń, wyróżnień i 
prezentów. Stulatkę bowiem honorowano w sposób 
wyjątkowy. Za stuletnią społeczną służbę odzna-
czona została nadanym przez Prezydium Zarzą-
du Głównego Związku OSP RP Złotym Znakiem 

Związku. Swoje najwyższe wyróżnienie – Złoty 
Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nadał 
jubilatce Zarząd Główny ZŻWP. Świętującą jed-
nostkę uhonorowano też nadanym przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Pamiątkowym Me-
dalem „Pro Masovia” oraz Medalem Honorowym 
„Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej”. Medale odznaki 
i wyróżnienia otrzymali też zasłużeni druhowie. 
Miedzy innymi Złotymi Medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczono księdza kapelana 
Krzysztofa Maja oraz druha Pawła Sochaja. Wśród 
wyróżnianych odznakami „Za wysługę lat” druho-
wie Stanisław Górski i Stanisław Tatarata otrzymali 
odznaki za 70 lat strażackiej działalności. Prezen-
tem przekazanym strażakom, by służył co najmniej 
całej gminie, był średni samochód ratowniczo – ga-
śniczy GBA marki SCANIA. Ufundowany głównie 
ze środków przekazanych przez Państwową Straż 
Pożarną oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojazd 
poświęcony został przez ks. bp. Henryka Tomasika 
i kapelana ks. Krzysztofa Maja.

Do wyróżnień i prezentów dołączone zostały listy 
gratulacyjne oraz podziękowania i gratulacje biorą-

cych udział w uroczystości przedstawicieli władz 
państwowych, samorządowych i pożarniczych. 
Wraz z wcześniej wymienionymi w jubileuszu mię-
dzy innymi uczestniczyli: poseł na Sejm RP Leszek 
Ruszczyk, wicemarszałek województwa mazowiec-
kiego Rafał Rajkowski, dyrektor Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Radomiu Krzysztof Muraw-
ski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Zbigniew Gołąbek, starosta lipski 
Sławomir Śmieciuch i komendant powiatowy PSP 
w Lipsku Tomasz Krzyczkowski (jednocześnie 
przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP).

Uroczystości jubileuszowej towarzyszyły też do-
datkowe atrakcje.  Goście i mieszkańcy Solca obej-
rzeć mogli wystawę strażackich kronik. Dla dzieci 
i młodzieży przygotowano panel tematyczny z ra-
townictwa medycznego. Na specjalnie przygotowa-
nym stoisku zaprezentował się 62. Batalion Lekkiej 
Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. 
Ochotnicy mogli wypróbować swe siły na ścieżce 
wspinaczkowej przygotowanej przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Skaryszewie.

 Stefan Todorski

Dwunasta 
w powiecie

NOWYM 
SAMOCHODEM 

W KOLEJNY WIEK

30 czerwca sto lat istnienia świętowała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Paderewku 
(gmina Sterdyń, powiat sokołowski). Z 
okazji jubileuszu na placu przed remizą 
odprawiona została w intencji strażaków 
i ich rodzin polowa msza święta. Po mszy 
zaś odbył się uroczysty apel.

6 lipca Ochotnicza Straż Pożarna 
w Solcu nad Wisłą (powiat lipski) 
świętowała stulecie swojego 
istnienia. Z okazji jubileuszu w 
intencji strażaków i ich rodzin 
odprawiona została msza święta. 
Po mszy zaś  zasłużonej dla własnej 
miejscowości, gminy i powiatu 
jubilatce i jej członkom wręczono 
liczne wyróżnienia i przekazano 
nowy samochód.
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7 lipca na stadionie miejskim w Pilawie odbyły się XI Mazowieckie 
Zawody Sikawek Strażackich. Uczestniczyło w nich 19 ekip wyposażo-
nych w osprzęt, umundurowanie i uzbrojenie osobiste nawiązujące lub 
pochodzące z okresu gaszenia pożarów przy pomocy pomp ręcznych. 
Kilka drużyn dotarło nie tylko z niezbędnym do prezentacji i ćwiczeń 
wyposażeniem, ale też z końmi i ciągniętymi przez nie, pochodzącymi 
sprzed dziesięcioleci wozami rekwizytowymi. Zawody były zatem wy-
jątkowo barwnym widowiskiem obserwowanym i podziwianym przez 
licznie zgromadzonych widzów. Publiczność miała na co popatrzeć. 
Sam sprzęt i stroje to już obiekty godne dużego zainteresowania.

Po koncercie połączonych orkiestr dętych z OSP Pilawa i OSP Trąbki, 
złożeniu raportu prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu, podniesieniu flagi ZOSP RP na 
maszt, powitaniu wszystkich przybyłych na zawody przez burmistrza 

SIKAWKI 2019

POPISY SIKAWKOWYCH
PO RAZ KOLEJNY NA ZIEMI GARWOLIŃSKIEJ 
I PO RAZ PIERWSZY W PILAWIE ZMIERZYŁY 
SWOJE SIŁY DRUŻYNY WYPOSAŻONE 
W ZABYTKOWE, ALE WCIĄŻ SPRAWNIE 
DZIAŁAJĄCE STRAŻACKIE SIKAWKI RĘCZNE.

Pilawy Albinę Łubian i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP Waldemara Sabaka, a następnie oficjalnym otwarciu zawodów star-
tujące pięcioosobowe ekipy wykonywały bardzo urozmaicone zadania. 
Najpierw musiały wodą z dużej beczki napełnić beczkę mniejszą. Wy-
korzystywały przy tym tak zwany „łańcuch wodny”, a więc utworzony 
szereg strażaków podających sobie kolejno napełnione wodą wiadra. 
Następnie każdy zawodnik musiał przebiec po dość długiej (złożonej z 
trzech zestawionych pod kątem elementów) równoważni, a potem wy-
konać slalom między rozstawionymi słupkami. Kolejne zadanie polegało 
na pokonaniu przeszkody wodnej po ułożeniu na niej bosakiem strażac-
kim odpowiedniej kładki i przebiegnięciu pod i nad stojącymi na drodze 
płotkami. Zadaniem najtrudniejszym było podanie wody przy użyciu 
sikawki i strącenie uzyskanym strumieniem gaśniczym dwóch tarcz.

Zawodnikom oczywiście przyglądała się nie tylko publiczność. Przypa-
trywała się też skrzętnie komisja sędziowska, która po dokonaniu oceny 
wykonania regulaminowych ćwiczeń wydała sędziowski werdykt. Z pod-
pisanego przez sędziego głównego st. brygadiera Macieja Kalinowskiego 
protokołu wynikało, że w pełnej emocji zawodników i dopingu kibiców 
rywalizacji bojowej najwyższy wynik i zwycięstwo zdobyła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Garwolinie. Drugą lokatę wywalczyła OSP w Zabruz-
dach (gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński).  [CD str. 7] 
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Trzecie miejsce na podium przypadło także garwolinianom - wywal-
czyły je druhny z garwolińskiej OSP. Oprócz widowiskowych ćwiczeń 
bojowych podczas zawodów przeprowadzono także konkurs elegancji. 
Umundurowanie i uzbrojenie osobiste drużyn ocenili przedstawiciele 
startujących drużyn. W wyniku głosowania okazało się, że w konkursie 
elegancji zwyciężyła OSP Kozice (gmina Trojanów, powiat garwoliński). 
Na drugim miejscu sklasyfikowana została ekipa żeńska z Puznówki 
(gmina Pilawa, powiat garwoliński), na trzecim natomiast ponownie pa-
nie z OSP Garwolin.

Wszystkie zasługujące na podium (tak w rozegranych zawodach spraw-
nościowych, jak też w konkursie elegancji) drużyny otrzymały puchary, 
dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Certyfikatami potwierdzającymi 
udział, nagrodami i pamiątkowymi upominkami obdarowano także pozo-
stałe ekipy. Fundusze na wszelkie trofea zapewnili: prezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku OSP RP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej, Starosta Garwoliński, Burmistrz Miasta Pi-
lawa oraz inni darczyńcy - głównie firmy produkujące strażackie wypo-
sażenie, w tym Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. 
Niewątpliwym (choć niematerialnym) upominkiem dla startujących w za-
wodach było spotkanie z przedstawicielami władz państwowych, samorzą-
dowych i pożarniczych. Zawodników bowiem między innymi oklaskiwali: 
wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, 
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski, przed-
stawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Janusz 

Kryska, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Mag-
dalena Sałata, starosta garwoliński Mirosław Walicki i komendant powiato-
wy PSP w Garwolinie st bryg. Krzysztof Tuszowski.

W organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP zawodach, wspieranych dużym wysiłkiem przez Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową PSP 
w Garwolinie, a przede wszystkim przez miasto i gminę Pilawa i pilawskich 
strażaków, nie mogło zabraknąć znamienitej reprezentacji naszego Związ-
ku. Przybyli zatem z licznym gronem działaczy między innymi: prezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński, przed-
stawiciel dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP i zarazem członek 
Zarządu Głównego ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Karol Podleśny i gospody-
ni terenu i imprezy – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP, jednocześnie burmistrz Pilawy Albina Łubian.

Przed zakończeniem imprezy, dziękując drużynom za prawdziwie spor-
tową rywalizację a organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie 
bogatego widowiska, prezes Antoni Jan Tarczyński podziękował także 
imiennie staroście garwolińskiemu Mirosławowi Walickiemu za deklarację 
zorganizowania kolejnych Wojewódzkich Zawodów Sikawek Strażackich w 
powiecie garwolińskim. Deklarację z całą pewnością już teraz można trak-
tować jako fakt dokonany, gdyż na szczęście historia imprezy jednoznacz-
nie wskazuje, że sikawki poza ten powiat nie mają ochoty się wybierać.

  Tekst i fot. Stefan Todorski



   |   S T R A Ż A K  M A Z O W I E C K I  |  lipiec-wrzesień 201908

Historia pożarnictwa i sformalizowanych początków straży pożarnych 
sięga dwudziestu wieków wstecz, w tym zagłady Rzymu podczas poża-
ru w 64 roku naszej ery. Patrząc na historię Polski pierwszym formalnym 
zapisem dotyczącym ochrony przeciwpożarowej jest pochodzący z 1347 
r. - Statut Wiślicki wprowadzający surowe kary przeciwko podpalaczom. 
Kolejne lata przynosiły stopniowe zwiększanie świadomości ówczesnych 
mieszkańców Polski w zakresie zapobiegania i walki z pożarami, co spo-
wodowało powstanie tzw. porządków ogniowych stanowiących pewnego 
rodzaju zbiór przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w szes-
nastowiecznej Polsce. W 1696 r. Rada Miejska Warszawy wprowadziła 
uchwałę będącą próbą opisu organizacji akcji gaśniczej. W Warszawie 
w 1800 r. zawiązała się organizacja społeczna pod nazwą "Stowarzyszenie 
Ratunkowe dla Ognia". Pożarnictwo sięga swoimi korzeniami wiele wieków 
wstecz. Natomiast wojsko jest związane z ludzkością od niepamiętnych cza-
sów, bo już w Piśmie Świętym Starego Testamentu można znaleźć zapisy, iż 
ówcześni przywódcy społeczności posiadali swoje wojska. Jednak siły zbroj-
ne nie tylko stoją na straży suwerenności i niepodległości państwa. Mogą 
zostać użyte do zwalczania klęsk żywiołowych, ratowania zdrowia i życia jak 
również wykonywania zadań z obszaru zarządzania kryzysowego.

Obie te służby w dzisiejszych czasach działają w odrębnych sfe-
rach funkcjonowania państwa, ale mogą wspólnie prowadzić działania 
dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pożarów i innych miejsco-
wych zagrożeń.

Obecnie w Polsce główną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa 
w różnych sytuacjach niebezpiecznych pełni Państwowa Straż Pożarna 
(PSP) oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych (OSP) działające w 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (ZOSP 
RP). Państwowa Straż Pożarna została powołana ustawą z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.) za-
miast Zawodowej Straży Pożarnej funkcjonującej do 1992 r. 

Formalne współdziałanie PSP z OSP było rozpoczęte w dniu  
1 stycznia 1995 r., kiedy to utworzony został Krajowy System Ratowni-
czo-Gaśniczy (KSRG).

Służby włączone do KSRG interweniują podczas pożarów, wypadków 
komunikacyjnych, awarii przemysłowych jak również klęsk naturalnych, 
jakimi są na przykład silne wiatry bądź ulewne deszcze. Jednak w niektó-
rych sytuacjach potencjał ratowniczy Państwowej Straży Pożarnej i Ochot-
niczych Straży Pożarnych może być niewystarczający do sprawnego udzie-
lenia pomocy, zabezpieczenia lub usunięcia skutków pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadkach 
wielkopowierzchniowych pożarów lasów, powodzi, silnych wiatrów. W tych 
przypadkach siły zbrojne mogą wpierać służby ratownicze w celu szybkiego 
udzielenia pomocy i zażegnania zagrożenia.
Ochotnicze Straże Pożarne

W funkcjonujących obecnie w Polsce około 16 000 jednostek ochotni-
czych straży pożarnych, zrzeszonych jest około 700 000 członków.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) włączonych 
jest 4 439 jednostek OSP według stanu z dnia 31 grudnia 2018 r., zrzesza-
jących 192 857 ratowników. W pierwszym kwartale 2019 r. włączonych 
zostało do KSRG dodatkowych 31 jednostek OSP. Ochotnicze Straże Po-
żarne wchodzące w skład Krajowego Sytemu Ratowniczo - Gaśniczego są 
jednostkami o najwyższym wyszkoleniu i najlepszym wyposażeniu w sprzęt 
ratowniczo - gaśniczy, na których spoczywa szczególna waga zapewnienia 
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
	gaszenie pożarów;
	likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze);
	ratownictwo chemiczne i ekologiczne;
	ratownictwo techniczne;
	ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej 

pomocy (KPP).

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz 
ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1372) i statut.

Statut jest dokumentem regulującym funkcjonowanie OSP i zatwier-
dzany przez jej członków. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej 
ochotnicze straże pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. 

Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w 
specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywio-
łowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Czynny udział w działa-
niach ratowniczych mogą brać członkowie OSP w wieku od 18 do 65 lat, 
którzy ukończyli wymagane szkolenia pożarnicze i posiadają aktualne ba-
danie lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach. Ochotnicza Straż 
Pożarna opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowa-
dzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

Ochotnicza straż pożarna w statucie samodzielnie określa swoje cele, 
programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrz-
ne dotyczące jej działalności. Treść statutu zależy tylko od jej członków 
i zazwyczaj jest uwarunkowana potrzebami lokalnymi terenu, na którym 
działa dana jednostka OSP. We wzorcowym statucie zawarte są: cele i zada-
nia OSP, prawa i obowiązki członków, sposoby ich wstąpienia i wystąpienia 
z OSP, rodzaje władzy OSP, informacje o majątku i działalności gospodar-
czej. Ochotnicze straże pożarne odgrywały i wciąż pełnią ważne funkcje 
społeczne, o czym pisał już Bolesław Chomicz. Pozapożarnicze działania 
realizowane są poprzez organizację pikników rodzinnych, wycieczek inte-
gracyjnych, klubów, świetlic i kolonii dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo w 
świętach państwowych i kościelnych, prowadzenie orkiestr dętych, czy też 
integrowanie społeczności z wykorzystaniem portali społecznościowych. 
Są to jednak działania społeczne, wychowawcze, kulturalne niewpływające 
bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach samorządo-
wych. Stanowi to przykład więzi z lokalną ojczyzną i całym narodem, i po-
winien być przekazywany jako swoiste dziedzictwo kolejnym pokoleniom. 
Ochotnicze straże pożarne, jako grupy dyspozycyjne, odgrywają ważna rolę 
w cywilnym systemie społecznym opierając się na dobrowolnym uczestnic-
twie osób zrzeszonych w tym stowarzyszeniu gotowych do niesienia pomo-
cy każdemu, kto znajdzie się w sytuacji zagrożenia.

Zasadniczymi celami statutowymi ochotniczych straży pożarnych są:
	prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 

współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami 
samorządowymi i innymi podmiotami;

	udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, 
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń;

	informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych 
i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;

	rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowa-
dzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;

	wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie prze-
ciwpożarowej oraz statutu;

	działania na rzecz ochrony środowiska;
	inne działania w zależności od lokalnych potrzeb. 

Ochotnicza straż pożarna swoje zadania realizuje poprzez reprezentu-
jący ją zarząd oraz członków zwyczajnych (w tym członków młodzieżowych 
drużyn pożarniczych), członków honorowych i wspierających.
Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposa-
żoną w specjalistyczny sprzęt służbą, przeznaczoną do walki z pożarami, 
klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Główne zadania Państwowej Straży Pożarnej są następujące:
	rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
	organizacja i prowadzenie akcji ratowniczych;
	realizacja pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w 

czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne 
służby ratownicze;

	nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
	współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
	współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych 

państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążą-
cych Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych 
przepisów;

	realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską 
umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych;

	prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej oraz ochrony ludności;

Straże pożarne i możliwości ich współpracy z siłami zbrojnymi 
w zakresie bezpieczeństwa państwa cz. I

Mazowiecka Komenda PSP instruuje
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	kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony 
ludności.

Na szczycie struktury Państwowej Straży Pożarnej znajduje się Komen-
da Główna PSP, którą kieruje Komendant Główny podległy ministrowi wła-
ściwemu do spraw wewnętrznych. Komendantowi Głównemu podlegają 
szkoły pożarnicze, komendy wojewódzkie, miejskie i powiatowe PSP oraz 
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  - Państwowy 
Instytut Badawczy, a także Centralne Muzeum Pożarnictwa. 

Na terenie Polski funkcjonuje 496 Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych 
(JRG), w których służbę pełni blisko 25 000 strażaków - ratowników. Warto 
podkreślić, że istotnymi cechami osobowościowymi strażaków - ratowni-
ków pełniących służbę w PSP jest skłonność do niesienia pomocy potrze-
bującym, nawet z narażeniem życia i zdrowia. Ponadto sylwetkę takiego 
strażaka uzupełnia zaufanie, komunikacja i wzajemne zrozumienie, a ich 
czynnikiem integrującym jest silna społeczna więź.
Współpraca PSP z OSP

Sieć przestrzenna jednostek ochrony przeciwpożarowej umożliwia do-
tarcie w miejsce zdarzania do zagrożonej ludności w ciągu 15 minut do 85 % 
populacji Polski. Obecny standard gotowości bojowej KSRG wynosi:

minimum 5100 ratowników i około 5500 pojazdów ratowniczo - gaśni-
czych w Państwowej Straży Pożarnej;

4470 jednostek OSP i ok. 10 600 samochodów ratowniczo - gaśniczych, 
co przy założeniu sześcioosobowego zastępu OSP stanowi ok. 60 tysięcy ra-
towników.

Celowym jest skonkretyzowanie zadań, jakie wykonuje Państwowa 
Straż Pożarna oraz ochotnicze straże pożarne zapewniając bezpieczeństwo 
mieszkańcom swoich małych ojczyzn tworzących jednostki samorządu te-
rytorialnego w gminach, miastach, powiatach. 

Najtrafniej zakres działań w różnych sytuacjach realizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną i ochotnicze straże pożarne, w których występu-
je zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i środowiska charakteryzują zapisy 
rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie 
szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Podczas pożarów zadania realizowane przez straże pożarne dotyczą 
takich działań jak rozpoznanie i identyfikacja zagrożeń, zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia, uruchomienie lub wyłączenie instalacji wpływających 
na bezpieczeństwo zagrożonych bądź poszkodowanych osób oraz na bez-
pieczeństwo ratowników, dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych 
lub poszkodowanych osób, wraz z przygotowaniem dróg ewakuacji, udzie-
lenie wsparcia psychicznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, ocenę 
rozmiarów zagrożenia i wezwanie dodatkowych sił i środków, lokalizację 
i likwidację pożaru, oddymienie strefy zagrożonej i zabezpieczenie pogo-
rzeliska/pożarzyska do przekazania odpowiednim podmiotom. Przykład 
zabezpieczenia pożarzyska poprzez dogaszenie jego obrzeży przedstawia 
poniższe zdjęcie

Źródło: W. Gralec | Dogaszanie pożarzyska zboża
Należy pamiętać, że mówiąc o ewakuacji podczas pożarów czy innych 

miejscowych zagrożeń obejmujących ludzi lub mienie często zachodzi też 
potrzeba ewakuacji zwierząt. Ratowanie zwierząt jest jednym z zadań 
realizowanych przez straże pożarne podczas walki z pożarami, ratow-
nictwie technicznym oraz sytuacjach zagrożeń skażeniami substancjami 
toksycznymi. Ratowanie zwierząt będących mieniem człowieka (zwie-
rzęta inwentarskie) jak również zwierząt będących częścią środowiska 
naturalnego wchodzi w zakres czynności ratowniczych jednostek ochrony 
przeciwpożarowej. Najczęściej konieczność ewakuacji zwierząt zachodzi 
podczas pożarów, powodzi oraz w sytuacjach, kiedy wskutek nieprzewi-
dzenia zagrożenia przez same zwierzęta lub braku nadzoru przez opie-
kuna znajdą się one w stanie zagrożenia poprzez np. wpadnięcie w zapa-

dlisko, niezabezpieczone studnie, wejście w teren bagnisty lub załamanie 
się tafli lodu. Oprócz ratowania zwierząt realizowane są działania mające 
na celu ochronę ludzi przed zagrożeniami stwarzanymi przez zwierzęta 
np. owady błonkoskrzydłe (m.in. osy, szerszenie) poprzez usuwanie ich 
gniazd z miejsc przebywania ludzi.Podczas klęsk żywiołowych spowodo-
wanych np. silnym wiatrem, ulewnymi deszczami do czynności realizowa-
nych przez straże pożarne zaliczyć można głównie dotarcie i wykonanie 
dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób i ewakuacja ich, likwi-
dację zagrożeń związanych z powstałą klęską żywiołową poprzez m.in. 
usuwanie połamanych drzew, przywracanie przejezdności ciągów komu-
nikacyjnych, likwidowanie podtopień i zapobieganie im poprzez budowę 
zapór przeciwpowodziowych. Rozpatrując zadania ratownicze w zakresie 
ratownictwa technicznego straże pożarne przygotowane są do prowadze-
nia następujących czynności: wykonywania przejść, dojść i dojazdów do 
zagrożonych lub poszkodowanych osób wraz z usuwaniem przeszkód 
ograniczających dostęp, stosowania wodnych lub lodowych technik ra-
towniczych służących ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób 
z akwenów i obszarów zalodzonych oraz terenów powodziowych, a także 
ewakuację osób z wysokości (kondygnacje powyżej parteru, dachy, korony 
drzew) lub miejsc poniżej poziomu otoczenia (wykopy, studnie, kanały). 
W zakresie tych działań zalicza się ponadto oświetlenie miejsca zdarzenia 
i jego zabezpieczenie przed osobami postronnymi, i inne czynności obej-
mujące organizację zapleczy logistycznych (wyżywienie dla uczestników 
działań, zapewnienie noclegów, uzupełnienie środków pędnych i materia-
łów eksploatacyjnych, i inne), stabilizację, cięcie, rozpieranie, podnoszenie 
lub przenoszenie konstrukcji, instalacji i urządzeń, obiektów oraz prze-
szkód naturalnych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ograniczenia 
zagrożenia dla osób, zwierząt, środowiska, infrastruktury i innego mie-
nia. W obszarze ratownictwa chemicznego i ekologicznego straże pożar-
ne mogą prowadzić następujące działania: ocenę rozmiarów zagrożenia, 
likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia, dostosowanie 
sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substan-
cji niebezpiecznej w celu ograniczenia skutków awaryjnego uwolnienia 
substancji niebezpiecznej; stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub 
akwenach wodnych zagrożonych skutkami rozlania substancji szkodli-
wych, sorpcja lub neutralizacja substancji niebezpiecznych jak również 
wykonywanie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej. Kolejnym 
zakresem dziedzin ratowniczych realizowanych przez straże pożarne są 
czynności w zakresie ratownictwa medycznego. Obejmują one w szcze-
gólności rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nagłego zagrożenia 
życia i zastosowanie technik i sprzętu niezbędnych do ratowania życia 
i zdrowia w zależności od rodzaju, skali i miejsca zdarzenia oraz liczby 
osób poszkodowanych jak również zapewnienie ciągłości realizowanego 
przez podmioty KSRG procesu ratowania osób znajdujących się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego na miejscu zdarzenia, w tym współpraca 
z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w czasie 
realizacji medycznych działań ratowniczych.

W ramach współpracy z Państwowym Ratownictwem Medycznym 
jednostki straży pożarnych są dysponowane do pomocy Zespołom Ra-
townictwa Medycznego w transporcie osób chorych do karetek pogotowia 
ratunkowego, pomoc w dojechaniu lub dostarczeniu sprzętu medycznego 
do osób potrzebujących pomocy medycznej w trudno dostępnym terenie 
czy też zabezpieczanie lądowisk dla zespołów Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Straże pożarne są też często angażowane do zabezpieczania pod 
względem przeciwpożarowym festynów, meczów, imprez kulturalnych lub 
sportowych, imprez masowych, widowisk, których organizatorami są jed-
nostki samorządowe. Ponadto Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy w 
ramach będących do jego dyspozycji sił i środków współpracuje z innymi 
organami i podmiotami, w tym również z siłami zbrojnymi podczas zda-
rzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikami biologicznymi, 
chemicznymi, jądrowymi oraz zdarzeniami o charakterze terrorystycznym 
i środowiskowym.

Państwowa Straż Pożarna najczęściej pełni wiodącą rolę przy 
współpracy ochotniczych straży pożarnych podczas pożarów i innych 
miejscowych zagrożeń. Współuczestniczenie tych służb w zapewnieniu 
bezpieczeństwa opiera się na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu 
oczekiwanych przez państwo zadań organizacyjnych, szkoleniowych, 
sprzętowych i ratowniczych.
 kpt. mgr Arkadiusz Pyźlak
 st. sekc. mgr inż. Wojciech Gralec
 Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

[kontynuacja artykułu w kolejnym numerze Strażaka Mazowieckiego]

Mazowiecka Komenda PSP instruuje
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31 sierpnia dla upamiętnienia osiemdzie-
siątej rocznicy wybuchu II wojny światowej 
strażacy z powiatów kozienickiego, lipskiego i 
zwoleńskiego oraz z sąsiadującego z Mazow-

szem powiatu puławskiego (woj. lubelskie) 
wzięli udział w pielgrzymce do sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca 
Świętego w Wysokim Kole (powiat kozienicki).

Pielgrzymi podczas odprawionej w sank-
tuarium mszy świętej modlili się w intencji 
strażaków i strażackich rodzin.

                                                                                                      SAT

Upamiętnili wybuch II wojny światowej

Kroniki

Formą zachęty dla podejmujących trud kronikarstwa druhów jest orga-
nizowany przez Zarząd Główny ZOSP RP Ogólnopolski Konkurs Kronik 
OSP. W ramach tegorocznej XXVI edycji 30 sierpnia w Zespole Pałacowo 
– Parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej (powiat cie-
chanowski) podsumowany został IX Wojewódzki Konkurs Kronik Ochot-
niczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego. Przybyłych do 
Opinogóry autorów dwudziestu dwóch  zgłoszonych na konkurs prac po-
witali gospodarze: wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk i dyrektor 
Muzeum Romantyzmu Roman Kochanowicz oraz otwierający konkursową 
imprezę prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Anto-
ni Jan Tarczyński.

Centralną częścią spotkania było ogłoszenie werdyktu komisji konkurso-
wej i wręczenie przyznanych wyróżnień. Po odczytaniu protokołu jury, które 
tworzyli przewodniczący dr Rafał Dmowski oraz członkowie Jerzy Olejnik 
i Andrzej Szczych, okazało się, że równorzędne wyróżnienia otrzymali: Elż-
bieta Malecińska za kronikę OSP w Cerekwi (powiat radomski), Krzysztof 
Mościcki za kronikę OSP w Okuniewie (powiat miński), Agnieszka Tracz za 
kronikę OSP Sulejówek (powiat miński) i Leszek Dąbrowski za Złotą Księgę 
Sali Tradycji i Historii OSP w Siennicy (powiat miński). Najwyżej ocenio-
na została kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninie (powiat 
płocki), której autorem jest druh Sławomir Waćkowski. Druhowi Sławomi-
rowi Waćkowskiemu zatem przyznano tytuł „Kronikarza OSP Roku 2019 
Województwa Mazowieckiego”. Po zakończeniu prezentacji laureatów głów-
nemu bohaterowi wręczono puchar, autorom wyróżnionym - wyróżnienia, 
wszystkim zaś uczestnikom konkursu - dyplomy za udział i upominki. Oma-
wiając kronikarskie dzieła i pracę komisji doktor R. Dmowski zwrócił uwagę 
na mocny udział wśród nagrodzonych kronik prac z powiatu mińskiego. 

Wynikało to, jego zdaniem, z bardzo rozwiniętego w tym powiecie ruchu 
kronikarskiego inspirowanego od lat przez druha Leszka Dąbrowskiego.

Opinogórskie spotkanie nie ograniczało się oczywiście do nagrodzenia 
wysiłku kronikarzy. Jak podczas każdego wcześniejszego konkursu tym ra-
zem także uczestnicy imprezy mogli podzielić się wzajemnie doświadcze-
niami, poznać prace kolegów, posłuchać uwag dotyczących prowadzenia 
kronik, którymi obdarzył zainteresowanych specjalista w dziedzinie historii 
doktor R. Dmowski. Mogli też podzielić się spostrzeżeniami i problemami 
z obecnymi na imprezie przedstawicielami władz pożarniczych, między 
innymi z: dyrektorem Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Małgorzatą Matejczyk, prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Ciechanowie nadbryg. w st. spocz.  Bogdanem Kołakowskim i 
komendantem powiatowym PSP  mł. bryg. Jarosławem Nowosielskim. W 
Opinogórze nie mogło też zabraknąć dużej porcji pokarmu dla ducha. Po 
zakończeniu części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na krótki koncert 
opinogórskiej Gminnej Orkiestry Dętej „Trzy Pokolenia”, a potem do zwie-
dzenia bogatych zbiorów sztuki w Muzeum Romantyzmu.  Stefan Todorski

Autorzy wizytówek
O tworzonych przez kronikarzy kronikach 
działalności ochotniczych straży pożarnych 
mówi się, że są strażackimi wizytówkami. 
Określenie to bez wątpienia jest trafne. 
Wiele bowiem naszych stowarzyszeń chcąc 
zaprezentować swój dorobek wyjmuje z szafy 
uwiecznione na kartach (nierzadko ozdobnej) 
księgi swoje dzieje. Wprawdzie nie wszystkie 
OSP dokumentują ważne dla nich wydarzenia 
na stronach kronik, ale około pięciuset jednostek 
w województwie mazowieckim szczyci się 
posiadaniem tych cennych dokumentów. To zaś 
już jest bogactwem, które może służyć nawet 
profesjonalnemu opracowywaniu historii tak 
poszczególnych straży, jak też naszego Związku.
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Wydarzenia

Otwarcia imprezy, której patronowali Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego i Prezy-
dent Ciechanowa, dokonali: jeden z patronów 
– prezydent Krzysztof Kosiński oraz prezes 
OSP Ciechanów Bogdan Kołakowski. Występy 
rozpoczęły się wspólnym odegraniem Sygna-
łu Straży Pożarnych, Hymnu Związku OSP RP 
„Rycerze św. Floriana” i utworu „Orkiestry Dęte”. 
Po wspólnym graniu orkiestry prezentowały się 

kolejno w czterdziestominutowych  programach. 
Przegląd nie miał charakteru konkursowego, za-
tem wszystkie zespoły obdarowane zostały jed-
nakowymi upominkami ufundowanymi przez 
patronów imprezy.

Koncerty odbywały się w ramach Dni Ciecha-
nowa. Najprawdopodobniej ze względu na waka-
cyjną porę mieszkańcom miasta zaprezentowało 
się  mniej zespołów (wielka szkoda), niż w po-

przednich latach. Oklaskiwano: Miejską Młodzie-
żową Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pułtusku, Orkiestrę Dętą Gminnego Ośrodka 
Kultury w Grudusku, działająca przy Gminnym 
Ośrodku Kultury Orkiestrę Dętą Sochocin i go-
spodarzy – Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie. 

 Fot. Anna Wodzyńska                                                            
 Na podst. inf. Anny Wodzyńskiej. SAT

OSP działa ponad sto lat. Jej głównymi organizato-
rami byli walczący o niepodległość żołnierze Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Funkcję prezesa objął Feliks 
Grzymała – właściciel majątku Toczyski-Czortki, a 
komendantem został Bronisław Giziński. Pierwszego 
samochodu marki ZIS (jednego z najwcześniej pozy-
skanych przez straże na terenie powiatu) straż doro-
biła się w połowie lat pięćdziesiątych. W 1989 roku 
druhowie przenieśli się ze starej, wzniesionej w 1928 r. 
strażnicy  do budowanej jedynie przez rok  nowej, za-
spokajającej ówczesne potrzeby remizy. Od tego cza-
su stowarzyszenie zaczęło wręcz kwitnąć. W garażach 
pojawiał się coraz nowocześniejszy sprzęt. Remizę 
rozbudowywano i modernizowano. 20 kwietnia 1996 
r. OSP - jako pierwsza w powiecie sokołowskim - 
włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. Obecnie dysponuje trzema pojazdami: 

kilkunastoletnim wozem marki Ford Transit dosto-
sowanym do ratownictwa wodnego, pięcioletnim 
średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym mar-
ki Renault oraz uroczyście przekazanym 15 czerwca 
br. ciężkim samochodem ratowniczo - gaśniczym na 
podwoziu MAN-a, zakupionym za pieniądze z bu-
dżetu państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminy Jabłonna 
Lacka i środki własne OSP.

Uroczystość, podczas której obdarowano jed-
nostkę nowym  ciężkim wozem, rozpoczęto mszą 
świętą w miejscowym kościele parafialnym. Po 
koncelebrze zorganizowano apel, w którym oprócz 
gospodarzy uczestniczyli licznie zgromadzeni ofi-
cjalni goście, poczty sztandarowe i delegacje oko-
licznych OSP oraz mieszkańcy wsi. Po raporcie 
złożonym wiceprezesowi Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP Józefowi Panaszowi  

przez naczelnika OSP Andrzeja Maciejca nastąpiło 
podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie 
hymnów państwowego i Związku OSP RP. Kulmi-
nacyjnym punktem uroczystości było oczywiście 
poświecenie pojazdu i przecięcie wstęgi opinają-
cej kabinę załogi. Po przedstawieniu zgromadzo-
nym krótkiego rysu historycznego poproszono o 
wypowiedzi przybyłych gości. Podczas krótkich 
wystąpień przedstawicieli władz państwowych, sa-
morządowych i pożarniczych, a także przedstawi-
cieli instytucji wspierających zakup pojazdu słowa 
podziękowań i gratulacji skierowali do gospodarzy 
między innymi: senator RP Waldemar Kraska, ma-
zowiecki komendant wojewódzki PSP nadbryg. 
Bogdan Łasica, wiceprezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Kamila Mokrzycka i starosta sokołowski Elżbieta 
Sadowska. fot.  i tekst Stefan Todorski

30 czerwca, w samo południe, 
tuż po hejnale z wieży ratuszowej 
na placu Jana Pawła II w 
Ciechanowie rozpoczął się 
organizowany corocznie 
„Ciechanowski Przegląd 
Orkiestr Dętych Ochotniczych 
Straży Pożarnych 2019”. 
Prezentacje przybyłych zespołów 
poprzedziła marszowa parada 
na prowadzącej do miejsca 
przeglądu ulicy Warszawskiej.

Ochotnicze straże pożarne 
wyposażane w ciężkie 
samochody ratowniczo – 
gaśnicze stanowią wyjątki. 
Wysoka cena tych pojazdów oraz 
wysokie wymagania związane 
z ich obsługą to argumenty, by 
kierować je na wyposażenie 
do jednostek bardzo dobrze 
przygotowanych do działań 
operacyjnych, ochraniających 
jednocześnie obszary o dużym 
zagrożeniu pożarowym. Za 
taką właśnie jednostkę uznana 
została Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jabłonnie Lackiej 
(powiat Sokołowski), która 
ochrania nie tylko własną 
miejscowość z wieloma ważnymi 
obiektami, nie tylko sąsiednie 
wsie, ale też między innymi 
zlokalizowane w pobliżu wielkie 
chłodnie z tysiącami kilogramów 
stanowiącego zagrożenie, 
skroplonego amoniaku.

CIECHANOWSKIE GRANIE

CIĘŻKI WÓZ DLA JABŁONNY LACKIEJ
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Wydarzenia

Zawody wraz z kibicami obserwowali: 
starosta lipski Sławomir Śmieciuch i komen-
dant powiatowy PSP (jednocześnie prze-
wodniczący Sadu Honorowego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP) Tomasz 
Krzyczkowski, a także – i przede wszystkim 
– powołani przez Komendanta Powiatowego 
PSP sędziowie.

Po zakończeniu sportowych zmagań z odczy-
tanego przez sędziego głównego bryg. Jarosława 
Bajora protokołu wynikało, że najlepszy łączny 
wynik w grupie mężczyzn zdobyła Ochotni-
cza Straż Pożarna w Rzeczniowie. Trzy kolejne 
zwycięstwa – tak w grupie pań, jak też dziew-
cząt i chłopców z MDP - wywalczyły drużyny z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce.

Lipskie sportowo – pożarnicze zawody 
wzbogacone zostały „piknikiem dla bezpie-
czeństwa”. W jego ramach uczestnicy imprezy 
mogli między innymi zapoznać się z historią 
straży pożarnych w powiedzie, a także uzy-
skać wiele cennych informacji praktycznych, 
na przykład na temat służby w pożarnictwie, 
udzielania pomocy medycznej etc. S.T.

25 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go w Warszawie druh Tomasz Smętkowski (od 
sześciu lat członek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ursusie) uhonorowany został tytułem Straża-
ka Miesiąca Kwietnia 2019 roku Województwa 
Mazowieckiego.  W uroczystym przekazaniu 
bohaterowi dyplomu nadającego tytuł, nagrody 
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 
wyróżnień od Związku OSP RP między innymi 
uczestniczyli: dyrektor Urzędu Marszałkow-
skiego Waldemar Kuliński, sekretarz Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk i 
dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażac-
kiego w Brzezinach Dorota Zagraba – fundują-
ca od początku nadawania na Mazowszu tytułu 
Strażaka Roku i Strażaka Miesiąca, tj. od roku 
2011 nagrody WUS. Przekazywaniu wyróżnień 

towarzyszyli także dziennikarze z Radia dla 
Ciebie i Radia Warszawa.

Po zgłoszeniu w kwietniu br. do Konkursu 
„Strażak Roku Województwa Mazowieckiego” 
bohaterskiego czynu druh Tomasz uznany zo-
stał Strażakiem Kwietnia za wydobycie toną-
cego spod załamanego lodu z rzeki Narew. Po 
zauważeniu człowieka uwiezionego w załama-
nym lodzie, niemogącego wydostać się na brzeg 
rzeki strażak z Ursusa przystąpił natychmiast do 
jego wydobycia z wody, a po pomyślnym wy-
ciągnięciu wychłodzonego mężczyzny na brzeg 
zabezpieczał go przed dalszym wychładzaniem 
aż do przybycia wezwanych służb ratowniczych. 
Udzielony ratunek sprawił, że człowiek, pod któ-
rym załamał się lód na rzece, nie wychłodził się 
nadmiernie i nie utonął. S.T.

Zorganizowany przez warszawski Ośrodek Szko-
lenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie kurs przeprowadzony został 
w systemie weekendowym w siedzibie Komendy 
Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim. Dogod-
na forma szkolenia pozwoliła druhom z kilku gmin 
podwyższyć pożarnicze kwalifikacje bez korzysta-
nia z urlopów w miejscach zatrudnienia. SAT

 Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Kamil Płochocki 
 – Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim

30 czerwca na stadionie miejskim 
w Lipsku odbyły się X Zawody 
Powiatowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych powiatu lipskiego. 
Drużyny męskie (grupa A)  i 
kobiece (grupa C) zmierzyły się w 
ćwiczeniach bojowych i sztafecie 
pożarniczej 7 x 50 z przeszkodami. 
Chłopcy i dziewczęta z drużyn 
młodzieżowych rywalizowali 
w ramach regulaminu CTiF w 
ćwiczeniach bojowych i sztafecie 
400 metrów z przeszkodami.

W lipcu szesnastu druhów z 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Mistowie, Kędzieraku, 
Dębem Małym, Dobrem, Woli 
Rafałowskiej, Gołębiówce, 
Zamieniu, Pustelniku, Wiśniewie, 
Łaziskach, Starogrodzie i Ładzyniu 
(powiat miński) zdało pomyślnie 
egzamin kończący „Szkolenie 
naczelników OSP”.

GÓRĄ PAWLICZKA I RZECZNIÓW

WYDOBYŁ UWIĘZIONEGO W LODZIE

WIĘCEJ WYSZKOLONYCH NACZELNIKÓW


