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Strażak Mazowiecki

W końcówce ubiegłego roku minęła poło-
wa kadencji obecnych władz wojewódzkich 
naszego Związku. O realizacji zadań „na pół-
metku” wytyczonych uchwałą programową 
Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
dyskutował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP na grudniowym posiedzeniu. Infor-
mowaliśmy o tym w Strażaku Mazowieckim 
nr 4/2019. W bieżącym numerze SM można 
znaleźć szersze omówienie efektów prowa-
dzonych przez dwa i pół roku działań zapo-
znając się z wywiadem, jakiego udzielił naszej 
redakcji prezes ZOW Antoni Jan Tarczyński.

Pierwszy kwartał każdego roku to czas 
walnych zebrań członków ochotniczych 
straży pożarnych. Celem przeprowadzanych 
w styczniu, lutym i (tu i ówdzie) w marcu 
zebrań sprawozdawczych była ocena pra-
cy OSP w minionym roku. Sprawozdania 
z działalności były oczywiście podstawą do 
nakreślenia planów pracy na rok 2020. Kam-
panię sprawozdawczą ilustrujemy na naszych 
łamach dwoma przykładami odbytych wal-
nych posiedzeń.

Zimowe miesiące to także czas, w którym 
młodzież szkolna ma możliwość sprawdzić 
swoją pożarniczą wiedzę w środowisku, 
szkole, gminie w Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. W trakcie przygotowywania ni-
niejszego numeru kwartalnika do opubli-
kowania w województwie mazowieckim 
przygotowywane były eliminacje powiatowe 
turnieju, które zakłócone zostały rozszerza-
jącym się w kraju zagrożeniem epidemiolo-
gicznym. W SM zatem pokazujemy niewiel-
ką ilustrację zmagań młodzieży w gminach.

Bardzo ważnym wydarzeniem kończące-
go się kwartału było nadanie tytułu Strażaka 
Roku 2019 Województwa Mazowieckie-
go druhowi Tomaszowi Smętkowskiemu 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie. 
Relację z uroczystości, podczas której druh 
Tomasz otrzymał tytuł i stosowne nagrody, 
przedstawiamy w osobnej publikacji. Kon-
tynuując prezentację wyróżnionych przed-
stawiamy ochotnicze straże pożarne, które w 
2019 roku otrzymały nadane uchwałą Prezy-
dium ZOW ZOSP RP sztandary i przyznane 
przez Zarząd  Główny ZOSP RP odznacze-
nia. Skromnym wyróżnieniem od redakcji 
niech będzie także opublikowanie „Złotej 
pięćdziesiątki”, to znaczy wykazu pięćdzie-
sięciu OSP, które miały najwyższy odział w 
działaniach ratowniczych.

W pierwszym tegorocznym numerze 
czasopisma przeznaczamy oczywiście stałe 
miejsce na przygotowany przez przedstawi-
cieli Komendy Wojewódzkiej PSP artykuł 
szkoleniowy oraz słowa naszego wojewódz-
kiego kapelana. Życzymy przyjemnej lektury. 
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
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Od kapelana

Senat RP uchwałą ustanawił rok 2020 „Rokiem Świętego Jana Pawła II”.  
W uchwale czytamy m.in., że papież "głosił cywilizację życia, przeciwstawiając 
ją cywilizacji śmierci", „stał się orędownikiem dialogu między wyznawcami 
wszystkich religii". 

Uchwała przypomina, że „Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej 
historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom 
pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby” i cytu-
je słowa świętego: „Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie - trudno 
inaczej! - mówił - (...) zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświad-
czenie, język (...) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie 
bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła". 

„Papież wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania w sierpniu 1980 r. wielkiego ruchu Solidarność".
Senatorowie wskazali, że „Jego wybór na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r., a następnie I Pielgrzym-

ka do Ojczyzny z czerwca 1979 r. stanowiły przełom w dziejach narodu zmierzającego ze stanu niewoli ku 
wolności". „Papież wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania w sierpniu 1980 r. wielkiego ruchu Soli-
darność, a kolejne pielgrzymki z 1983 i 1987 r. stanowiły kamienie milowe prowadzące ku odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości - wbrew rządzącym wówczas komunistom”.

Dodano, że po 1989 r. św. Jan Paweł II kontynuował „wielką ewangelizację wolnych ludzi, uczył Polaków  
i społeczność całego świata, by nie zaprzepaścili wolności, a oparli swe życie na wartościach podtrzymujących 
rodzinę oraz prawa człowieka, w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci".

„Beatyfikował 1340 osób, kanonizował 483"
W uchwale zwrócono uwagę że: „Papież stał się także orędownikiem dialogu między wyznawcami wszyst-

kich religii, a także stałym pielgrzymem odwiedzającym ludzi w odległych zakątkach świata, papieżem bli-
skim drugiemu człowiekowi. W trakcie swego pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób, 
kanonizował 483, w tym św. Faustynę Kowalską, orędowniczkę Bożego Miłosierdzia". W uchwale napisano, 
że święty Jan Paweł II "dialog z człowiekiem prowadził także za pośrednictwem licznych encyklik". „Jako inte-
lektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, 
a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, 
które darzyło go wyjątkową miłością. Ustanowił Światowe Dni Młodzieży”.

„Papieża - jak sam mówił - uratowała Matka Boża"
Uchwała przypomina, że „13 maja 1981 r. papież został ciężko ranny w wyniku zamachu. Papieża - jak 

sam mówił - uratowała Matka Boża. Umierał w 2005 r. po jednym z najdłuższych pontyfikatów, pokazując 
wartość i godność życia w cierpieniu i w starości. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., w sobotę, o godzinie 21.37. Podczas 
rzymskich uroczystości pogrzebowych 8 kwietnia 2005 r. żegnały go miliony wiernych, w tym kilkaset tysię-
cy Polaków, 200 delegacji państwowych, królowie i szefowie rządów, przedstawiciele najważniejszych religii 
świata. Miliony wiernych gromadziło się w kościołach na całym świecie, śledziło uroczystości pogrzebowe w 
telewizji, gromadzono się na placach, żegnano papieża powszechną modlitwą".

Dodano, że Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany. 
„Św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca ale, jak wierzymy, wstawia się codziennie za nami i błogosławi  
z nieba, przypominając nam swoje przesłanie: Nie lękajcie się!" - napisano w uchwale. „Wdzięczny za dar 
pontyfikatu papieża Polaka Senat Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji wnosi o ustanowienie roku 2020 Ro-
kiem Świętego Jana Pawła II".

Oto garść wspomnień i ciekawostek z czasu pamiętnego konklawe.
Poetyckie proroctwo 120 lat przed konklawe: Wybór papieża z Polski był zapowiedziany w poetyckim pro-

roctwie innego Polaka. Juliusz Słowacki napisał w 1848 r.: „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza/W ogromny 
dzwon,/Dla słowiańskiego oto papieża/Otworzył tron, (…)// Twarz jego słowem rozpromieniona,/Lampa dla 
sług,/Za nim rosnące pójdą plemiona/W światło, gdzie Bóg./Na jego pacierz i rozkazanie/Nie tylko lud -/Jeśli 
rozkaże, to słońce stanie,/Bo moc – to cud!” 

Podział władzy z Maryją
15 sierpnia 1963 r. podczas uroczystości koronacji przez prymasa Wyszyńskiego figury Matki Bożej Ludź-

mierskiej miał miejsce znamienny – z perspektywy późniejszych wydarzeń – epizod. Kardynał Wojtyła 
uchwycił berło, jakie podczas procesji w pewnym momencie wypadło z ręki Madonny. – Karolu, Maryja 
dzieli się z Tobą władzą – powiedział do bp. Wojtyły stojący obok jego kolega, ks. Franciszek Macharski.

 Wsparcie Prymasa
Podczas konklawe, prymas Polski kard. Stefan Wyszyński szepnął kardynałowi Wojtyle: “Jeśli wybiorą, 

proszę nie odmawiać…”.
Kiedy drugiego (i ostatniego) dnia konklawe dyskusje wśród kardynałów coraz wyraźniej wskazywały na 

możliwość wyboru metropolity krakowskiego, dawny rzymski znajomy ks. Wojtyły a wówczas już kardynał 
o. Maksymilian de Fuerstenberg pochylił się nad nim cytując słowa z Ewangelii św. Jana: „Dominus adest  
et vocat te” (Pan jest i woła cię).

 W trzecie tysiąclecie
Jan Paweł II zamieścił w swoim testamencie jedno ze wspomnień z konklawe. „Kiedy w dniu 16 paździer-

nika 1978 konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział 
do mnie: Zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie. Nie wiem, czy przy-
taczam to zdanie dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je 
zaś Człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego 
posłannictwa, Jego heroicznego zawierzenia.”

 Z dalekiego kraju
Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem, najprawdopodobniej pierwszym w dziejach 

papieżem-Słowianinem i pierwszym w historii Kościoła papieżem, który przybranym imieniem powołuje się 
aż na trzech swoich bezpośrednich poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I).

 Papież z zaskoczenia
Chociaż kardynał Wojtyła zyskiwał od czasu udziału w obradach coraz większe uznanie wśród hierar-

chów z całego świata, to nie był wymieniany przez media w gronie papabili a więc purpuratów, których wybór 
na papieża jest wielce prawdopodobny. Wynik konklawe był absolutną światową sensacją. Postać papieża 
z Polski stała się przez szereg dni po konklawe kluczowym temat światowych mediów, które nie kryły zafa-
scynowania jego osobą. Zwracano uwagę na jego horyzonty intelektualne, wszechstronność zainteresowań  
i bogactwo doświadczeń duszpasterskich.   ks. Jerzy - kapelan
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Zdaniem prezesa

Druhu Prezesie, w końcówce ubiegłego roku 
przekroczyliśmy połowę obecnej kadencji władz 
naszego wojewódzkiego oddziału. „Półmetek” 
stał się okazją do analizy pracy mazowieckiej 
struktury Związku, której – w oparciu o obszerną 
i wnikliwą informację Druha Prezesa, dokonał na 
grudniowym posiedzeniu Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP. Wyniki naszych, dwuipół-
letnich działań z pewnością zainteresują szeroką 
rzeszę strażaków ochotników. Spróbujmy zatem 
przybliżyć im przynajmniej ważniejsze zamierze-
nia i osiągnięte efekty.
Połowa kadencji to rzeczywiście czas, który nie 

tylko warto, ale trzeba wykorzystać do sprawdze-
nia, jak przebiega realizacja przyjętego programu 
działania. Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, który obradował wiosną 2017 roku, nakreślił 
ambitne, jednocześnie rozsądne – z uwagi na 
skromne możliwości finansowe – plany, które 
systematycznie od dnia zakończenia zjazdu wcie-
lamy w nasze strażackie życie. Po przyjrzeniu się 
pracy i jej efektom utwierdziłem się w przeko-
naniu, że zaangażowanie strażaków ochotników 
i przedstawicieli władz poszczególnych szcze-
bli Związku może przynosić efekty nawet przy 
skromnej bazie materialnej, bez której - zdawać 
się może – niejedno przedsięwzięcie powinno być 
niewykonalne. Zaangażowanie, o którym mówię, 
musiało jednak napotykać (i napotykało) na bar-
dzo korzystny klimat współpracy z samorządami 
lokalnymi, przychylnymi druhom instytucjami, 
no i oczywiście bezwzględnie z Państwową Stra-
żą Pożarną. Moje stanowisko w sprawie efektów 
działalności okazało się podobne do stanowiska 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 
który w grudniu pozytywnie ocenił plon dwu-
ipółletniej pracy.

Przytaczając zaczerpnięte ze skarbnicy ludowej 
porzekadło można powiedzieć, że „prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie”.
Na pewno. Cyklicznych imprez o zasięgu wo-

jewódzkim nie przeprowadzilibyśmy bez szero-
kiego zaangażowania i materialnego wsparcia ze 
strony starostw, urzędów miast i gmin, czy za-
przyjaźnionych z nami instytucji. Nie przeprowa-
dzilibyśmy tym bardziej bez pomocy Państwowej 
Straży Pożarnej i bez wspólnych z PSP działań. 
Państwowa Straż Pożarna zawsze była partnerem 
Związku OSP RP w obszarze tworzenia oraz do-
skonalenia warunków do prawidłowego funkcjo-
nowania społecznej służby pożarniczej. Od  roku 
2016 partnerskie współdziałanie uległo niemałej 
zmianie, kiedy to nastąpiła zmiana trybu udziela-
nia dotacji ze środków MSWiA dla OSP. Dotacja 
przekazywana we wcześniejszych latach przez 
Związek znalazła się w dyspozycji Komendanta 
Głównego PSP. Wprawdzie zarządy oddziałów 
powiatowych ZOSP RP uczestniczą w procesie 
rozdziału środków , ale ze względu na centralny 
podział pieniędzy na poszczególne kategorie wy-
datków przyznane limity nie odpowiadają wyso-

kości zgłaszanych przez OSP potrzeb. Na szczę-
ście, co chcę zdecydowanie podkreślić, mimo 
zmienionego sposobu dystrybucji państwowych 
pieniędzy dla straży ochotniczych, współpraca  
z Komendantem Wojewódzkim PSP i komendan-
tami powiatowymi PSP układa się bardzo dobrze. 
Ścisłe współdziałanie potwierdza wspólne orga-
nizowanie eliminacji wojewódzkich Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, zawodów wojewódzkich 
OSP i MDP, Wojewódzkich Zawodów Sikawek 
Strażackich i Wojewódzkich Zawodów OSP  
w Ratownictwie Wodnym i Przeciwpowodzio-
wym. Dzięki dobrze układającej się współpracy 
kontynuowane są wszystkie przedsięwzięcia pro-
gramowe naszego oddziału. Kontynuowane są 
też spotkania strażaków przy okazji Świąt Wiel-
kanocnych i Bożego Narodzenia, a także wspólne 
upamiętnianie zmarłych i poległych strażaków z 
okazji Dnia Strażaka, Święta Zmarłych i Święta 
Niepodległości. Wymieniając wojewódzkie im-
prezy powinienem bez wątpienia wskazać przy-
najmniej na niektóre samorządy, dzięki  którym 
mogły one bardzo sprawnie przebiegać. Zorgani-
zowanie w 2019 roku, po nieco dłuższej przerwie 
IX Wojewódzkich Zawodów Sikawek Strażackich 
zawdzięczamy władzom i działaczom gminy Pi-
lawa i powiatu garwolińskiego. Eliminacje Woje-
wódzkie OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” 
w 2018 r. odbyły się dzięki władzom gminy Nada-
rzyn i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ruścu,  
a w roku 2019 – dzięki samorządowi gminy 
Lesznowola i dyrekcji Szkoły Podstawowej w 
Mrokowie. Wreszcie Wojewódzkie Zawody OSP  
w Ratownictwie Wodnym i Przeciwpowodzio-
wym od lat, także w roku 2018 miały wzorowy 
przebieg dzięki władzom i działaczom Węgrowa 
i powiatu węgrowskiego.

Cykliczne wojewódzkie przedsięwzięcia (te przez 
druha prezesa przed chwilą wymienione, jak 
też inne – chociażby coroczny konkurs „Strażak 
Roku Województwa Mazowieckiego” czy konkur-
sy wojewódzkie dla kronikarzy) są bardzo ważne. 
Wskazują ciekawe kierunki działania, mobilizu-
ją poprzez współzawodnictwo do doskonalenia 
umiejętności. Ale są jeszcze inne, może mniej 
widowiskowe, codzienne formy działania, które 
stopniowo, wytrwale doskonalą umiejętności stra-
żaków i tworzą zaplecze techniczne straży, co prze-
kłada się na coraz skuteczniejsze  ratownictwo.
Tak. Zgadzam się z Druhem Redaktorem w 

pełni. Cykliczne zawody, konkursy, turnieje to 
bodźce do podwyższania sprawności, mobilno-
ści, wiedzy oraz próby poprawiania naszego wi-
zerunku w społeczeństwie. Konkursowa ocena 
pracy kronikarzy przyczynia się do rozwoju kro-
nikarstwa w strażach. Obecnie już ok. 800 mazo-
wieckich OSP prowadzi swoje kroniki. Rozstrzy-
gniecie Konkursu Strażak Roku Województwa 
Mazowieckiego odbywa się corocznie przy kilku 
tysiącach widzów na warszawskim Torwarze. 

Niemniej wyszkolenie i wyposażenie ratowników 
w specjalistyczny sprzęt to bezwzględne prioryte-
ty w działaniu tak Państwowej Straży Pożarnej jak 
i Związku OSP RP.  Możliwości komend PSP - tak 
w zakresie prowadzenia szkoleń, jak też wyposa-
żania druhów w sprzęt – są nieporównywalnie 
większe od naszych. Niemniej Związek wykorzy-
stuje wszelkie możliwe sposoby służenia strażom 
ochotniczym w osiąganiu przez nie wyższego 
poziomu operacyjnego funkcjonowania. Szkole-
nia podstawowe dla strażaków ratowników, kursy 
dowódcze i szkolenia specjalistyczne, chociażby 
z zakresu obsługi urządzeń specjalistycznych to 
zadania dla wykwalifikowanej kadry oficerskiej 
PSP. Możemy jednak, jako Związek, organizować 
i organizujemy w naszych ośrodkach w Koście-
lisku i Turawie kursy w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. W latach 2017 – 19 do ośrod-
ków tych skierowaliśmy z Mazowsza do pozyska-
nia tego typu umiejętności ok. 300 członków OSP. 
Znacznie szerszym zadaniem, jakie wykonujemy, 
jest zaopatrywanie OSP w umundurowanie, 
sprzęt ochrony osobistej oraz wszelkie urządzenia 
do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. 
Wprawdzie nie możemy obecnie, jak przed kil-
koma laty, rozprowadzać sprzętu z bardzo zna-
czącym dofinansowaniem, bowiem – jak wspo-
mniałem wyżej – środki na wspieranie zakupów 
przepływają do druhów poprzez komendy PSP, 
ale wykonujemy pracę pozwalającą strażom na 
dokonywanie dobrych wyborów, kupowanie 
urządzeń sprawdzonych, z odpowiednimi atesta-
mi. Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i 
jego terenowe filie dbają, aby członkowie OSP 
mieli pełną informację o możliwych zakupach, 
aby zakupy mogły odbywać się w możliwie naj-
krótszych terminach i w formie dogodnej dla 
straży. W tym miejscu trzeba zaznaczyć także, iż 
dystrybucja umundurowania i sprzętu poprzez 
Związek ma drugi, też bardzo ważny cel. Pozwa-
la, dzięki stosowaniu odpowiednio wyważonych 
marż handlowych, uzyskiwać przychód, który 
jest głównym źródłem finansowania niezbędnych 
wydatków naszego stowarzyszenia. Bez własnych 
pieniędzy (pamiętajmy, że Związek nie otrzymuje 
żadnej dotacji finansowej z zewnątrz) działalno-
ści statutowej nie udałoby się nawet zainicjować.

Druhu Prezesie, to że straże pożarne organizują 
się głównie po to, by ochraniać ludzi i ich doby-
tek przed różnego rodzaju zagrożeniami, jest 
dla każdego myślącego człowieka oczywiste. Aby 
jednak druhowie chcieli tworzyć zwarte, gotowe 
do wysiłku szeregi, muszą czuć się zjednoczeni w 
swoich dążeniach, muszą też czuć akceptację (a 
może nawet wdzięczność) społeczeństwa. I temu, 

Dobrze wykorzystana połowa
Rozmowa z prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
województwa mazowieckiego Antonim Janem Tarczyńskim.
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Strażak Roku

Do lodowatej wody w rzece Narew wpadł 
mężczyzna, który usiłował wydostać na 
brzeg psa. Próba ratowania zwierzęcia mo-
gła zakończyć się śmiercią. Pechowy „ra-
townik” szybko wychładzając się nie mógł 
o własnych siłach wydobyć się z połama-
nych tafli zamarzniętej wody. Z pomocą 
pospieszył przebywający nieopodal czło-
nek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie 
Tomasz Smętkowski. Zziębniętego czło-
wieka wyciągnął na brzeg i przeprowadził 
do usytuowanego w pobliżu domu swoich 
teściów. Tam z pomocą teściów zaopieko-
wał się nim zabezpieczając przed dalszym 
wychładzaniem. W tym czasie żona stra-
żaka - bohatera Aleksandra powiadomiła 
pogotowie ratunkowe. Karetka przewiozła 
poszkodowanego do szpitala. Po trzech 
dniach pobytu w szpitalnej sali uratowany 
mężczyzna mógł powrócić do domu. W 
tym miejscu dodajmy też, że uratowany zo-
stał także pies.

Publiczne ogłoszenie werdyktu kapituły 
organizowanego corocznie przez Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP konkursu „Strażak Roku Województwa 
Mazowieckiego” nastąpiło 1 lutego. Dzia-
ło się to na warszawskim Torwarze pod-
czas imprezy szkoleniowo – artystycznej 
pod hasłem „Pali się” w obecności kilku 
tysięcy widzów. Werdykt ze sceny ogłosił 

przewodniczący komisji konkursowej Zbi-
gniew Gołąbek – wiceprezes ZOW ZOSP 
RP. Bohater Mazowsza Tomasz Smętkow-
ski wyłoniony został spośród druhów, 
którzy zdobyli tytuły Strażaka Miesiąca 
w poszczególnych miesiącach 2019 roku. 
Druh Tomasz poróżniony został wcześniej 
godnością Strażaka Miesiąca Kwietnia Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Strażak Roku 
otrzymał z rąk prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Antonie-
go Jana Tarczyńskiego okolicznościowy dy-
plom (potwierdzający nadanie godności) i 
nagrodę rzeczową. Nagród oczywiście było 
więcej. Główną - przyznał Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, kilka innych 
-  między innymi: Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, 
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego 
w Brzezinach i Kaliskie Zakłady Przemy-
słu Terenowego – producent hełmów stra-
żackich. Oprócz nagród nie brakowało na 
scenie Torwaru gratulacji i podziękowań, 
m.in. od prezesa Wojewódzkiego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych Wiesława 
Kołodziejskiego oraz komendanta woje-
wódzkiego PSP nadbryg. Bogdana Łasicy i 
zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP 
bryg. Artura Gonery.

 
   Tekst i fot Stefan Todorski

RATOWAŁ TONĄCEGO
Najpierw usłyszał wołanie o pomoc. Chwilę później 
zobaczył uwięzionego w załamanym lodzie człowieka. 
Bez chwili wahania pospieszył na ratunek. Za uratowanie 
ludzkiego życia przyznano mu tytuł: „Strażak Roku 2019 
Województwa Mazowieckiego.

jak sądzę, służą okolicznościowe uroczystości, 
uroczyste apele i spotkania, podczas których 
strażacy mogą przedstawić się sąsiadom, swo-
im gościom, władzom i liczyć na bodaj symbo-
liczne podziękowanie w postaci odznaki, uści-
sku dłoni, czy serdecznego słowa.  
Oczywiście. Akceptacja i wdzięczność znaczą 

bardzo wiele. Najlepszym natomiast czasem i 
miejscem, by publicznie docenić społeczny wy-
siłek strażaków może być na przykład strażacka  
uroczystość związana z jubileuszem lub jakimś 
innym ważnym wydarzeniem.  Doskonałym 
okresem do inicjowania strażackich uroczysto-
ści i spotkań był dla naszego Związku rok 2018. 
Rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości... i stulecia 45 mazowieckich OSP obcho-
dzących właśnie w tym roku jubileusze 100-lecia 
swojego istnienia. Świętujące stulatki uhonoro-
wane zostały Złotymi Znakami Związku oraz 
przyznanymi przez Prezydium ZOW ZOSP RP 
wykonanymi specjalnie na stulecie niepodległej 
Polski dla 100-letnich straży, okolicznościowy-
mi statuetkami. Ta szczególna rocznica świę-
towana była w sposób szczególny ale z dużym 
zaangażowaniem staramy się podchodzić także 
do wszystkich innych uroczystości w OSP. Za-
biegamy o to, aby dla naszych podstawowych 
stowarzyszeń i ich członków nigdy nie zabrakło 

oficjalnych podziękowań i wyróżnień – czy to w 
postaci odznaczeń i odznak, czy też listów gratu-
lacyjnych i dyplomów.

Docenianie, honorowanie straży i straża-
ków bez wątpienia wzmacnia chęć działania 
dla społeczeństwa, ale wzmacnianie musi 
być połączone z odmładzaniem strażackich 
szeregów. Niezbędna jest praca z młodzie-
żą, bez której nie zastąpilibyśmy odchodzą-
cych w stan spoczynku ratowników nowymi 
kadrami.
Młodzież zawsze była w kręgu naszych 

podstawowych i najważniejszych zaintereso-
wań. Od lat przykładamy szczególną wagę do 
sprawnego przebiegu Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej na wszystkich szcze-
blach - od szkoły do szczebla wojewódzkiego. 
Propagujemy wśród młodzieży Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny ph. „Pali się”. Współpracu-
jemy z Komendą Wojewódzką PSP przy orga-
nizacji zawodów sportowo – pożarniczych dla 
chłopięcych i dziewczęcym drużyn młodzieżo-
wych. Wspieramy młodzieżowe orkiestry dęte 
OSP. Czy to nas zadowala? Na pewno nie w 
pełni. Chcielibyśmy, aby drużyny młodzieżowe 
utworzone były we wszystkich strażach. Na ra-
zie mamy ich w województwie ponad sześćset.

Druhu Prezesie, w krótkiej rozmowie może-
my jedynie zasygnalizować kilka istotniej-
szych zagadnień. Trochę szkoda, bo przyjęta 
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP informacja z dwuipółletniej działalności 
stanowi wielokrotnie większy zapis zrealizo-
wanych zadań. Myślę jednak, że przekazane 
w rozmowie informacje dla redakcji Strażaka 
Mazowieckiego pokazują, że w naszym woje-
wódzkim oddziale prowadzone prace i osiąga-
ne efekty są niebagatelne.
Zapewne powinienem się z tym zgodzić. 

Chcę jednak podkreślić, że nie byłoby tych 
efektów bez nieocenionej pomocy władz sa-
morządowych województwa mazowieckiego, 
starostw powiatowych, władz miast i gmin, 
zaprzyjaźnionych z nami instytucji i stowa-
rzyszeń oraz trwałej współpracy z Komendą 
Wojewódzką i komendami powiatowymi Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Dlatego za wszelką 
pomoc i przyjacielską współpracę chciałbym 
w tym momencie wszystkim przyjaciołom ser-
decznie podziękować.

Ja natomiast dziękuję Druhowi Prezesowi  
za rozmowę.
 Tekst i fot. Stefan Todorski
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Walne zebrania

Efekty ubiegłorocznej pracy ocenione zostały 
21 lutego podczas walnego zebrania sprawoz-
dawczego członków OSP,  przeprowadzonego 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bogutach 
– Piankach. Przedstawione podczas obrad spra-
wozdanie z działalności obok efektów operacyj-
nych obejmowało wiele innych, także ważnych 
dokonań. W okresie sprawozdawczym druho-
wie w znacznym stopniu poprawili stan usprzę-
towienia i umundurowania. Pozyskali dwa węże 
ssawne, sześć węży tłocznych, rozdzielacz i dwie 
prądownice. Wzbogacili się o dwanaście kom-
pletów ubrań specjalnych, cztery hełmy, dzie-
więć par butów skórzanych specjalnych, buty 
bojowe, trzy mundury wyjściowe i dwa komple-

ty ubrań koszarowych. Bardzo ważne były też 
inwestycje w strażnicy. W jednym garażu prze-
prowadzono remont dachu, w drugim –  ścian 
i sufitu. Znaczną część prac remontowych stra-
żacy wykonali w czynie społecznym. Własnym 
wysiłkiem wyremontowali i podwyższyli drzwi 
w dwóch boksach garażowych. Bez członków 
straży niewiele dzieje się też w życiu społecz-
nym wsi. W  roku ubiegłym druhowie z tej OSP 
wnieśli niemały wkład w przygotowanie i prze-
bieg pięciu uroczystości i imprez (strażackich, 
samorządowych i kościelnych) organizowanych 
w gminie i w powiecie.

Wyniki działań w zakończonym roku były 
pierwszorzędną podstawa do udzielenia zarzą-

dowi absolutorium. Były też motywem licznych 
podziękowań i gratulacji, jakich nie szczędzili 
jednostce  goście zebrania: wiceprzewodniczący 
Głównego Sądu Honorowego, wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Andrzej Wyszogrodzki, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazo-
wieckiej bryg. Janusz Iwanowski, wójt gminy 
Boguty – Pianki Jędrzej Drewnowski i prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Józef 
Bogucki. Indywidualne podziękowania otrzy-
mał druh Mirosław Zakrzewski, uznany przez 
kapitułę powiatową „Strażakiem Roku Powiatu 
Ostrowskiego”. Stefan Todorski

 fot. archiwum OSP

Ostatnie miesiące były dla gnatowiczan łaskawe. W listopadzie ubie-
głego roku OSP pozyskała lekki samochód marki IVECO, który wyko-
rzystywany będzie do transportu łodzi. Przejęcie pojazdu z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie było jednym  
z najważniejszych osiągnięć, jakie strażacy umieścili w prezentowanym 
podczas walnego zebrania sprawozdaniu z ubiegłorocznej działalności. 
Przebieg zebrania sprawozdawczego członków OSP, które odbyło się 22 
lutego, dostarczał niemałej satysfakcji także z innych – nie tylko z uwagi 
na pozytywne sprawozdanie – powodów. Obecny na obradach dyrektor 
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Piasecznie Leszek Zarzycki 
przekazał zastępowi ratownictwa wodnego bardzo potrzebne w akcjach 
wyposażenie osobiste. Uczestników zebrania uhonorowały też panie z 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich zapraszając wszystkich po za-
kończeniu obrad na uroczystą kolację.  S.T.

W XLIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega po-
żarom” powinien kończyć się etap eliminacji 
powiatowych. Spotkania, w których młodzi 
konkursowicze mają możliwość porównać 
swoją wiedzę i umiejętności, powinny od-
być się przed końcem marca br. 18 kwietnia 
to planowany dzień, w którym mistrzowie 
mazowieckich powiatów mieli spotkać się w 
Celestynowie (powiat otwocki) na turnieju 
wojewódzkim i walczyć o tytuł mistrza Ma-
zowsza, a potem reprezentować nasz Oddział 
Wojewódzki Związku OSP RP w finale ogól-
nopolskim. Jakie rozwiązanie przyniesie czas 

- nie wiemy. Tymczasem przekazujemy krót-
ką informację z eliminacji gminnych.

Gmina Kampinos 
26 lutego w Szkole Podstawowej w 

Kampinosie (powiat warszawski zachod-
ni) pożarniczą fachowość zaprezentowali 
uczestnicy eliminacji gminnych OTWP. 
W zmaganiach wzięły udział dwie grupy: 
uczniowie szkół podstawowych (klasy 1 – 6) 
i uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 – 
8), w których łącznie uczestniczyło 56 osób, 
jury ogłosiło werdykt. W grupie młodszej 
zwyciężył Michał Stangreciak, a dwie kolej-

ne lokaty zajęli: Jakub Więckowski i Joanna 
Stasiak. W grupie starszej  na pierwszym 
miejscu uplasowała się Julia Ciurzyńska. 
Drugą lokatę zdobyła Kinga Ciurzyńska, 
trzecią zaś – Natalia Tomczak. Dzięki fun-
datorom: Wójtowi Gminy Kampinos i Za-
rządowi Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP w Kampinosie zwycięzcy uhonorowani 
zostali nagrodami, a  pozostałym uczest-
nikom konkursu wręczono upominki. Ob-
serwujący turniej wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej 
Wasilewski zaprosił laureatów do udziału w 
eliminacjach powiatowych w Błoniu. S.T.

ELIMINACJE OTWP PRZERWANE PANDEMIĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogutach 
– Piankach jest ważnym ogniwem 
ochrony przeciwpożarowej w powiecie 
ostrowskim. Powierza się jej ochronę 
przed skutkami pożarów i innych 
groźnych zdarzeń mieszkańców własnej 
gminy, a niekiedy też gmin ościennych. 
W 2019 roku OSP uczestniczyła w 34 
akcjach ratowniczych na swoim terenie 
i w sąsiedniej gminie Nur. Działalność 
statutową – pod czujnym okiem prezesa 
Eugeniusza Boguckiego -  prowadzi w 
jednostce 46 druhów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gnatowicach Starych 
(powiat warszawski Zachodni) w swojej działalności 
operacyjnej mocną pozycję wyznaczyła ratownictwu 
wodnemu. Każde zatem wzmocnienie wyposażenia 
służącego niesieniu pomocy zagrożonym przez wodę 
jest dla tamtejszych druhów cennym nabytkiem.

Nowy sprzęt w wyremontowanych garażach

Na wodzie powinno być 
skuteczniej
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PRZERWANE PANDEMIĄ

Stan miasta Miedzny i jego mieszkańców, 
tak jak w całej okolicy, a nawet w całym Kró-
lestwie Polskim, był nędzny. Jego mieszkańcy 
posiadali ubogie statki (przedmioty gospo-
darskie - ZT) i niewielkie grunta pod uprawę. 
Utrzymywali się jedynie z pracy własnych rąk. 
Po opłaceniu podatków Rządowi, składek oraz 
czynszu Dozorowi i dziesięciny, pozostawa-
ło niewiele zboża dla zaspokojenia własnych 
potrzeb. Mieszkańcy Miedzny nie prowadzili 
handlu i nie mieli zakładów rzemieślniczych.

Miasto na mocy rozporządzenia Namiest-
nika Królestwa Polskiego z dnia 15.06.1819 r. 
w sprawie zaprowadzenia w miastach narzę-
dzi przeciwpożarowych, posiadające od 100 
do 150 domów, powinno mieć sikawkę wężo-
wą, bądź węborkową podług uznania Komisji 
Wojewódzkiej zastosowaną do wysokości naj-
większych w mieście domów i cztery stągwie 
wody. Rozporządzenie nakładało obowiązek 
zaopatrzenia w sikawki na wszystkie miasta 
najdalej w przeciągu trzech lat, a na komi-
niarzy nakładało obowiązek „dobrania kilku 
zręcznych ludzi, których burmistrz wyznaczy, 
aby na przypadek użycia sikawek nabrali po-
trzebnej zdolności”.

Miedzna od 1836 roku posiadała szopę na 
narzędzia ogniowe, którą wybudował Abram 
Lewin za kwotę 770 złotych polskich. Miasto 
w tym czasie nie miało 100 domów i nie mia-
ło obowiązku posiadania sikawki. W szopie 
zgromadzono inne narzędzia do zwalczania 
pożarów jak: drabiny, bosaki, szpryce, kubły 
skórzane, beczki do rozwożenia wody.

Ważnym zadaniem było zapobieganie po-
żarom, zwłaszcza z przyczyn budowlanych. 

Domy posiadały kominy lepione (najczęściej 
słoma zmieszana z gliną - ZT) i słomiane 
dachy. Rząd Gubernialny przychylił się 6/8 
kwietnia 1842 r., już ostatni raz, do wniosku 
Komisji Miasta Miedzny i przedłużył likwida-
cję kominów lepionych i dachów słomianych 
w domach przy rynku do jednego roku, a dla 
domów przy wszystkich innych ulicach do lat 
dwóch. Do kolejnego podania z 20 paździer-
nika 1842 r. i decyzji Rządu Gubernialnego, 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i 
Duchowych zobowiązała się dopilnować, aby 
na domach przy rynku do końca lipca 1843 
r., a na innych domach do lipca 1844 r., da-
chy słomiane były zniesione i kominy lepione 
rozebrane.

Dla poprawy bezpieczeństwa pożarowe-
go miasta Miedzny w 1861 roku zakupiono 
w Warsztatach Żeglugi Parowej w Warsza-
wie sikawkę przenośną. Za jej sprowadzenie 
zapłacono 7 rubli srebrem i 28 kopiejek. Za 
dobre utrzymanie sikawki, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Namiestnika Królestwa Polskiego 

z 15.06.1819 r., odpowiedzialny był burmistrz. 
Nie zachował się rachunek z opisem sikawki. 

W Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu jest 
sikawka dwucylindrowa przenośna z tego 
okresu z oryginalną podstawą, posiadająca 
zawory klapkowe w dnach cylindrów, do któ-
rych dochodzi rura ssąca. Sikawka ta została 
podarowana do muzeum w Kotuniu w 1988 
roku przez Komendę Rejonową Straży Pożar-
nych w Sokołowie Podlaskim, która zbierała 
w magazynie stary sprzęt strażacki z zamia-
rem utworzenia muzeum w Skrzeszewie. Na 
sikawce tej nie ma tabliczki znamionowej, 
ani napisów. Zachodzi pewne prawdopodo-
bieństwo, że mogła być wyprodukowana w 
Warsztatach Żeglugi Parowej w Warszawie. 
Być może taka sikawka była na wyposażeniu 
miasta Miedzna.

Miedzna została pozbawiona praw miej-
skich przez władze rosyjskie po Powstaniu 
Styczniowym. Ochrona przeciwpożarowa 
Miedzny wzrosła po zorganizowaniu w 1907 
roku Straży Ogniowej Ochotniczej. W Mu-
zeum Pożarnictwa w Kotuniu jest proporzec 
straży z naszytym napisem: „O S M 1907”. 
Jest to skrót nazwy: „Ogniowa Straż Miedzna,   
ponieważ strażacy nie chcieli pisać nazwy 
straży w języku rosyjskim, do czego byli zo-
bowiązani  przez władze zaborcze. Na stronie 
lewej proporca naszyto symboliczny emble-
mat: hełm, bosak, topór i drabinę.

Zbigniew Todorski
Kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA 

MIEDZNY W   XIX WIEKU

W oparciu o zachowane w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie dokumenty 
możemy odtworzyć ochronę przeciwpożarową małego miasteczka Miedzna 
w powiecie węgrowskim, które w 1841 roku według Katastru Ogniowego 
posiadało 91 domów o wartości asekuracyjnej 19.250 złotych polskich, co 
dawało średnią wartość na jeden dom 211,50 złotych polskich.

Historia
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Zatrucia wywoływane są przez trucizny, czyli 
substancje ksenobiotyczne, które wchłonięte do 
organizmu lub wytworzone w organizmie wsku-
tek reakcji metabolicznych powodują zaburzenia 
czynności życiowych organizmu. 

Należy podkreślić, że nie wszystkie substan-
cje ksenobiotyczne są truciznami. Trujące działa-
nie zależy od rodzaju substancji oraz jej stężenia 
lub dawki. Niemiecki lekarz Paracelsus, żyjący już 
w XVI w. mówił:

„Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. O 
tym, czy dana substancja należy do trucizn decy-
duje wielkość dawki”.

Zatrucia mogą występować u pojedynczych 
osobników lub obejmować większą ilość orga-
nizmów. Pojedyncze przypadki zatruć zdarzają 
się przy nadużywaniu alkoholu, leków, spożyciu 
grzybów. Zatrucia lekami są spowodowane chęcią 
samoleczenia, nadużywania leków lub częstokroć 
próbami samobójczymi. Część zatruć może być 
wynikiem wadliwie działających urządzeń, jak 
np. zatrucia tlenkiem węgla będącego wynikiem 
reakcji niecałkowitego spalania w urządzeniach 
grzewczych lub pożarach.

Zatrucia masowe zdarzają się znacznie rza-
dziej od pojedynczych. W tym przypadku tru-
cizna oddziałuje na duża grupę ludzi i może być 
wynikiem np. spożycia zatrutej żywności, bądź 
awarią przemysłową z uwolnieniem szkodliwych 
substancji oddziałujących na dużym obszarze, co 
powoduje narażenie wielu osób.

Aby doszło do zatrucia organizmu, musi 
on mieć kontakt z substancją trującą. Substancje 
trujące mogą oddziaływać na organizm różnymi 
drogami. Droga ta zależy od rodzaju substancji, 
jej stanu skupienia oraz środków ochronnych 
człowieka. Podstawową barierą ustroju przed 
szkodliwymi czynnikami jest skóra i jama no-
sowa wraz z rzęskami. Jednakże te podstawowe 
zapory dla trucizn są częstokroć niewystarczające.

Najczęściej trucizna wnika do organizmu 
poprzez układ pokarmowy (per os) w wyniku jej 
spożycia. Drogami pokarmowymi dostaje się naj-
więcej trucizn poprzez spożycie grzybów, leków, 
alkoholi. Tym sposobem trafiają do organizmu 
leki i zanieczyszczenia chemiczne znajdujące się w 
wodzie i żywności. Wchłanianie trucizn zachodzi 
na całej długości przewodu pokarmowego, jed-
nak największe zdolności wchłaniania wykazuje 

jelito cienkie. Niektóre ksenobiotyki wchłania-
ne są już w jamie ustnej, gdzie absorbują się np.: 
kokaina, cyjanki. Trucizny wchłonięte poprzez 
układ pokarmowy z wyjątkiem jego początkowe-
go i końcowego odcinka (jamy ustnej, przełyku 
i odbytnicy) trafiają z krwią żylną do wątroby. W 
wątrobie ulegają biotransformacji, zachodzi także 
tzw. przedustrojowa eliminacja. Dzięki tej przed-
ustrojowej eliminacji nazywanej również efektem 
pierwszego przejścia tylko część dawki przedosta-
je się do krwioobiegu w niezmienionej postaci.

Kolejnymi wrotami dla trucizn jest układ 
oddechowy. Drogą tą wnika do organizmu tle-
nek węgla, będący przyczyną wielu zatruć ostrych 
oraz pył krzemowy wywołujący chorobę zawodo-
wą - pylicę. Substancje przenikające przez układ 
oddechowy to m.in. tlenek węgla powstający w 
wyniku niecałkowitego przebiegu procesów spa-
lania, gazy pożarowe, siarkowodór, węglowodo-
ry. Wchłanianie ksenobiotyków poprzez układ 
oddechowy występuje najczęściej w narażeniu 
zawodowym i środowiskowym oraz zatruciach 
gazami bojowymi. Rozwinięta powierzchnia pę-
cherzyków płucnych i mała bariera na granicy 
powietrze - krew sprawia, że wchłanianie toksycz-
nych par i gazów zachodzi z dużą efektywnością. 
Trucizny wchłonięte tą drogą transportowane są 
przez krew z pominięciem wątroby do tkanek 
organizmu. Niektóre substancje mogą wnikać 
też do ustroju przez powłoki skórne. Skóra jest 
barierą oddzielającą organizm od środowiska ze-
wnętrznego jednakże jest ona także przepuszczal-
na dla wielu szkodliwych związków chemicznych. 

Źródłem dostarczenia trucizny do organizmu 
może być także jej iniekcja. 

Podsumowując: 
wchłanianie trucizn do organizmu zachodzić 
więc może następującymi drogami:
 pokarmową,
 wziewną,
 skórną,
 przez jamy ciała (dospojówkową, donosową, 

doodbytniczą, dopochwową),
 pozajelitową (dożylną, dootrzewnową, do-

mięśniową, doskórną, podskórną, dordze-
niową).
W przemyśle stosowane są zabezpieczenia 

i systemy awaryjne mające na celu zapobiega-
nie awariom i uwolnieniu substancji trujących 
do środowiska. Jednak nigdy nie ma pewności, 
że część trucizny nie zostanie uwolniona w sta-
nie awaryjnej pracy jakiejś linii technologicznej. 
Nieostrożność ludzka, niewiedza lub pomyłka są 
czynnikami powodującymi zagrożenie życia.

Podobnie, jak we wszystkich stanach 
ostrych, które dotyczą człowieka, również w przy-
padku zatruć bardzo istotna jest pierwsza pomoc, 
która ma ogromny wpływ na dalsze rokowanie, 
co do zdrowia i życia pacjenta. Nadrzędną zasadą 
w udzielaniu pomocy poszkodowanemu jest za-
wsze zapewnienie bezpieczeństwa ratownikowi. 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać na 

miejscu zdarzenia jest ocena pacjenta pod kątem 
drożności dróg oddechowych, zachowania odde-
chu oraz krążenia (postępowanie ABC).

Jeżeli zachodzi konieczność wspomagania 
oddechu, w przypadku zatruć trzeba pamiętać, 
aby nie wykonywać sztucznego oddychania me-
todą usta - usta, ponieważ może to stwarzać za-
grożenie dla osoby ratującej.

Rozpatrując udzielanie pomocy w przypad-
ku intoksykacji lub jej podejrzenia należy podjąć 
czynności, które będą miały na celu przerwanie 
kontaktu z substancją toksyczną oraz eliminację 
trucizny, która jeszcze nie zdążyła się wchłonąć 
do organizmu chorego. Przez cały czas ważne 
jest monitorowanie czynności życiowych osoby 
zatrutej. Ważną sprawą jest dokładne obejrze-
nie miejsca, w którym doszło do zdarzenia, np. 
zwrócenie uwagi na puste opakowania po lekach, 
fiolki, butelki i inne szczegóły mogące wskazywać 
źródło zatrucia i dostarczyć informacji o rodzaju 
trucizny i przyczynie zatrucia. Wszelkie podej-
rzane materiały powinny być przekazane razem 
z pacjentem, co ułatwi analizę toksykologiczną. 
Istotny jest też wywiad z osobą zatrutą, jeżeli jej 
stan na to pozwala lub jej najbliższymi osobami, 
czy świadkami zatrucia. 

Zatrucia wywoływane są także alkoholami 
- najczęściej w wyniku ich jednokrotnego nad-
miernego spożycia lub też nałogowego spożywa-
nia przez długi okres. 

Nie wszystkie alkohole są toksyczne, czego 
przykładem jest gliceryna. Najczęściej przyczyną 
zatrucia jest: alkohol metylowy, alkohol etylowy, 
glikol etylenowy. Można powiedzieć, że alkohole 
były i nadal są drugim pod względem przyczyno-
wości czynnikiem powodującym zatrucia.

Alkohol etylowy (C2H5OH) jest jednym z 
najczęściej stosowanych rozpuszczalników prze-
mysłowych. Służy także do ekstrakcji i syntezy 
związków organicznych, jest wykorzystywany 
w przemyśle farmaceutycznym oraz estryfika-
cji w procesie wytwarzania biopaliw. Oprócz 
zastosowań przemysłowych jest on powszech-
nie stosowany jako środek dezynfekcyjny oraz 
w celach konsumpcyjnych. Główną przyczy-
ną zatruć etanolem jest jego spożycie w po-
staci napojów alkoholowych. Etanol dobrze 
wchłania się z przewodu pokarmowego, jego 
wchłanianie zaczyna się już w jamie ustnej. 
Po spożyciu i wchłonięciu jest dystrybuowany 
poprzez krew do wszystkich tkanek i narzą-
dów, przenikając również barierę krew - mózg. 
Znaczna ilość spożytego etanolu jest utleniana 
w wątrobie (90 - 98 %), a pozostała część zostaje 
wydalona przez nerki i płuca w niezmienionej 
postaci. Przyjmowane jest, że średnia szybkość 
biotransformacji etanolu w organizmie człowie-
ka wynosi około 7 g/h. W organizmie człowieka 
etanol jest utleniany do aldehydu octowego przez 
dehydrogenazę alkoholową a następnie ulega 
dalszej przemianie do kwasu octowego. Meta-
bolity etanolu wykazują dużą toksyczność, gdyż 

SUBSTANCJE TRUJ¥CE

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DYSPONOWANE SĄ CORAZ CZĘŚCIEJ 
DO RÓŻNYCH DZIAŁAŃ - CZĘSTO DO ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH 
Z ZAGROŻENIEM ZDROWIA I ŻYCIA SPOWODOWANEGO PRZEZ KONTAKT 
Z RÓŻNYMI TRUJĄCYMI ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI. 
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aldehyd octowy denaturuje białka i enzymy, zaś 
kwas octowy zakłóca równowagę kwasowo – za-
sadową ustroju. Fizjologiczne stężenie alkoholu 
etylowego we krwi wynosi poniżej 0,1‰. W Pol-
sce stężenie wynoszące 0,2 g/dm3 (0,2‰) stano-
wi wartość progową, powyżej której określa się 
stan upojenia alkoholowego.

Alkohol metylowy powstaje podczas su-
chej destylacji drewna, jest stosowany w syntezie 
różnych związków chemicznych oraz jako roz-
puszczalnik. Szybko wchłania się z przewodu 
pokarmowego, układu oddechowego oraz przez 
skórę. Stężenie w tkankach jest proporcjonalne 
do stężenia wody. W organizmie człowieka ule-
ga biotransformacji do aldehydu mrówkowego a 
następnie do kwasu mrówkowego. Utlenianie do 
aldehydu mrówkowego zachodzi powoli, nato-
miast utlenienie aldehydu do kwasu mrówkowe-
go przebiega bardzo szybko. Kwas mrówkowy jest 
transformowany dalej w organizmie do dwutlen-
ku węgla, lecz ta reakcja również przebiega wolno, 
podobnie jak powstawanie aldehydu.

Metanol działa depresyjnie na ośrodkowy 
układ nerwowy, a jego metabolity odpowiadają 
za charakterystyczne objawy zatrucia tym związ-
kiem. Kwas mrówkowy wywołuje kwasicę meta-
boliczną. Znaczna zawartość wody w gałce ocznej 
sprzyja nagromadzaniu się w niej metanolu oraz 
jego metabolitów uszkadzających siatkówkę i 
nerw wzrokowy.

Kolejnym związkiem 
o dosyć powszechnym za-
stosowaniu przemysłowym 
a zaliczanym do grupy alko-
holi jest glikol etylenowy. 

Jest to bezbarwna ciecz, 
o lekkim zapachu alkoho-
lu i powodująca słodkawy 
posmak w ustach. Nazwa 
chemiczna glikolu etyleno-
wego to etanodiol. Jest to, 
więc etanol posiadający 
dwie grupy hydroksylowe 
(OH-CH2-CH2-OH). Wykorzystywany jest jako 
rozpuszczalnik w przemyśle farbiarskim, substrat 
w produkcji włókien sztucznych, a przeciętny 
człowiek ma z nim kontakt w postaci płynów do 
chłodnic samochodowych, płynów do spryskiwa-
czy lub płynów hamulcowych. Stosowanie go jako 
składnika bazowego w płynach chłodniczych czy 
do spryskiwaczy niesie ze sobą zagrożenie z uwagi 
na atrakcyjny wygląd roztworu, ponieważ płyny 
te są barwione na różnokolorowe odcienie oraz 
aromatyzowane. Kolorowy wygląd i przyjemny 
zapach może być zachętą dla dzieci do spożycia, 
ponieważ mogą one myśleć, iż jest to napój. Kolej-
nymi czynnikami sprzyjającymi spożyciu glikolu 
etylenowego jest popełnienie pomyłki przez osobę 
dorosłą lub celowe spożycie go przez osoby uza-
leżnione od alkoholu.

Glikol etylenowy jest wchłaniany w stanie 
ciekłym poprzez układ pokarmowy oraz skórę, 
ale także, jeśli występuje w postaci par lub aero-
zoli, przez układ oddechowy. Wchłonięty związek 
i jego estry rozprowadzane są w całym ustroju. W 
wątrobie ulega pod wpływem dehydrogenazy al-
koholowej utlenianiu do aldehydu glikolowego, a 
następnie poprzez reakcję z oksydazą aldehydową 
do kwasu glikolowego. Końcowymi metabolitami 
glikolu etylowego w organizmie jest kwas glikosa-
lowy i szczawiowy.

Większość wchłoniętego glikolu jest wyda-
lana z moczem w niezmienionej postaci, ale po-
wstałe metabolity jego rozkładu kumulują się w 
nerkach i mózgu.

Ostrzeżenia o szkodliwości glikolu są za-
mieszczane na opakowaniach środków, które go 
zawierają, co przedstawiono na rysunku.

Kolejnymi związkami mogącymi wywołać 
zagrożenie dla zdrowia są pestycydy stosowane w 
rolnictwie i ogrodnictwie. 

Pestycydy należą do grupy związków che-
micznych o dużej sile działania toksycznego, które 
świadomie, chociaż pod kontrolą są wprowadzane 
do środowiska życia człowieka. Nazwa „pestycy-
dy” pochodzi od słów pestis - szkodnik i cedeo - 
niszczyć. Według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia w latach 1982-1990 stosowano ponad 
1000 aktywnych substancji używanych w ok. 
60 000 preparatów

Opakowania zawierające pestycydy są dla 
bezpieczeństwa oznakowane odpowiednimi 
piktogramami, które przedstawiono poniżej na 
rysunku 2:

Przykładowe etykiety 
oraz oznaczenia stosowane 
na pestycydach.

Do zatrucia tymi środkami może dojść po-
dobnie, jak w przypadku innych zatruć, pomył-
kowo, w celu popełnienia samobójstwa lub też 
poprzez nieostrożne, niewłaściwe obchodzenie 
się z danym preparatem. Najczęściej do zatruć 
tymi preparatami dochodzi w  rolnictwie, gdzie 
są dość szeroko stosowane. Środki te dostają się 
do organizmu poprzez układ pokarmowy, układ 
oddechowy, skórę, błony śluzowe. Prowadzone 
badania naukowe dowiodły, że pestycydy maja 
szkodliwy wpływ na organizm człowieka oraz 
inne organizmy żywe. Silne właściwości toksycz-
ne pestycydów powodują, iż są przynależne do 
środków chemicznych wykazujących duże ryzyko 
zagrożenia toksykologicznego.

Wszyscy dbamy o czystość w swoich gospo-
darstwach domowych wykorzystując wiele pro-
duktów do prania, mycia, czyszczenia, które nie-
właściwie stosowane mogą spowodować zatrucie.

Produkty chemiczne zawierające w swoim 
składzie kwasy lub zasady są zaliczane do środków 
żrących. Związki, których odczyn pH jest kwaśny 
(pH < 7) lub zasadowy (pH > 7) występują, jako 
roztwory lub postać stała. Często ofiarami zatruć, 
lub też oparzeń układu oddechowego, przewodu 
pokarmowego, czy skóry są dzieci. Dochodzi do 
tych przypadków przeważnie z winy dorosłych, 
którzy pozostawiają substancje żrące niezabez-
pieczone przed dziećmi. Poszkodowane bywają 
najczęściej dzieci w wieku 1 do 4 lat. Najbardziej 
niebezpieczne z racji swych właściwości silnie 
żrących są środki czyszczące urządzenia sanitar-
ne. Występują również sytuacje zamierzonego, 
tj. w celach samobójczych oraz przypadkowego 
spożycia lub kontaktowego działania środka żrą-
cego na skórę lub błony śluzowe u osób dorosłych. 
Przypadkowe spożycie następuje najczęściej przez 
roztargnienie, przechowywanie w nieoryginal-
nym opakowaniu, butelkach po napojach lub nie-
odpowiednich, łatwo dostępnych dla dzieci miej-
scach. Kontakt skórny substancji żrącej najczęściej 
jest wynikiem pośpiechu i niestosowania odpo-
wiednich środków ochrony osobistej. Preparaty 
i środki zawierające w swoim składzie substancje 
o właściwościach żrących są odpowiednio ozna-
kowywane za pomocą znaków symbolicznych 
oraz odpowiednich zwrotów bezpieczeństwa 
określających sposób bezpiecznego postępowania 
z takimi substancjami (zwroty S) oraz zagrożenia 
stwarzane przez nie (zwroty R).

Nalepka ostrzegawcza 
o żrących właściwościach 
substancji.

Przykład etykiety preparatu do udrażniania rur, posiadają-
cego właściwości żrące.
 kpt. mgr Arkadiusz Pyźlak
 st. sekc. mgr inż. Wojciech Gralec
 Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie

Mazowiecka Komenda PSP instruuje
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W dniach od 10 do 23 lutego 24-osobo-
wa grupa członków ochotniczych straży po-
żarnych z powiatu lipskiego uczestniczyła 
w 126-godzinnym Szkoleniu Podstawowym 
Strażaków Ratowników OSP. Oparty o pro-
gram szkoleniowy Komendanta Głównego 
PSP z 2015 roku kurs obejmował wszystkie 
rodzaje ratownictwa, służbę wewnętrzną 
(musztrę) i pierwszą pomoc przedmedyczną. 
Druhowie ćwiczyli między innymi ratow-

nictwo wodne na lipskim zalewie, obsługę 
pilarek do drewna i betonu, praktyczne kie-
rowanie ruchem drogowym etc. W ramach 
szkolenia odbyli też testy w komorze dymo-
wej. Pozaprogramową atrakcją była wizyta w 
41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, 
gdzie strażacy zapoznali się z pracą Wojsko-
wej Straży Pożarnej. 

23 lutego w Lipsku odbyło się uroczyste za-
kończenie szkolenia, podczas którego świeżo 

wyszkoleni ratownicy otrzymali świadectwa 
uprawniające do podejmowania różnorod-
nych działań ratowniczych. W uroczystym 
apelu między innymi uczestniczyli: komen-
dant powiatowy PSP bryg. Tomasz Krzycz-
kowski – jednocześnie przewodniczący Sądu 
Honorowego Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP i prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP Janusz Witczak.

 S.T.

Wydarzenia

1 marca z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” ulicami Lipska 
pobiegło stu pięćdziesięciu biegaczy, którzy 
w ten sposób uczcili walczących z komuni-

stycznym reżimem żołnierzy niezłomnych. 
Znaczącą grupę uczestników Biegu „Wilczym 
tropem”stanowili przedstawiciele państwowej 
i ochotniczych straży pożarnych powiatu lip-

skiego. Po zakończeniu części sportowej stra-
żacy zaciągnęli wartę honorową i złożyli wią-
zanki kwiatów na mogiłach żołnierskich przy 
Krzyżu Katyńskim. SAT

Strażacy Ziemi Lipskiej pożegnali na zawsze 
druha Władysława Kowalskiego. Zmarły więk-
szość swojego życia poświęcił zawodowemu i 

ochotniczemu pożarnictwu. Przez lata pełnił 
służbę w Państwowej Straży Pożarnej uzyskując 
stopień aspiranta, natomiast czas poza służbą 
przeznaczał na działalność w OSP i Związku OSP 
RP. Wykorzystując jego doświadczenie i wyjątko-
wą aktywność druhowie z miasta i gminy Lipsko 
powierzyli mu funcję prezesa miejscowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej i prezesa Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lipsku.

Druh Władysław działał też aktywnie w 
Lidze Obrony Kraju i na niwie sportu. Za  
pracę, bezinteresowną działalność społeczną 
i liczne osiągnięcia wyróżniono go wieloma 
odznaczeniami i odznakami. Między innymi: 
Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa oraz Złotym Zna-
kiem Związku. Cześć jego pamięci.

 SAT

26 kwietnia 2020 roku planowana jest 
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Straża-

ków na Jasną Górę w Częstochowie. Msza 
święta w intencji strażaków ma być odpra-

wiona na jasnogórskich błoniach o godzi-
nie 12.00. Bliższe informacje o pielgrzym-
ce można uzyskać na stronie internetowej 
Zarządu Głównego Związku OSP RP.  
 SAT

Z ZIEMI LIPSKIEJ

ZDOBYLI CERTYFIKAT RATOWNIKÓW

ODSZEDŁ PREZES 
WŁADYSŁAW KOWALSKI

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

WILCZYM TROPEM
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Wydarzenia

Z¥BKI
19 stycznia nowy średni samochód ratowni-

czo – gaśniczy marki Renault z napędem 4x4 
wzmocnił siłę bojową Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ząbkach (powiat wołomiński), która w 
roku 2019 uczestniczyła w działaniach ratowni-
czych aż 149 razy. Uroczyste przekazanie wozu 
nastąpiło na placu przy kościele pod wezwaniem 
Świętej Trójcy w Ząbkach po odprawieniu w 
świątyni mszy świętej w intencji strażaków i ich 
rodzin. Po eucharystii samochód poświęcony 
został przez proboszcza parafii Świętej Trójcy 
księdza Dariusza Korbika, a następnie uroczy-
ście przekazany druhom przez posła na Sejm 
RP Piotra Uścickiego, zastępcę komendanta wo-
jewódzkiego PSP bryg. Artura Gonerę i burmi-
strza Ząbek Małgorzatę Zyśk. Akt przekazania 
pojazdu odebrał prezes OSP Norbert Łosiewicz, 
a kluczyki do pojazdu – naczelnik OSP Krzysztof 
Jastrzębski w asyście kierowcy Konrada Choj-
nackiego. W uroczystości, obok wymienionych, 
uczestniczyli także: komendant powiatowy PSP 
w Wołominie bryg. Andrzej Wysocki i prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Wołominie Paweł Bednarczyk.

POWIAT PRZASNYSKI
31 stycznia podczas zorganizowanego na 

placu przed Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Przasnyszu uroczystego ape-
lu dwie OSP obdarowane zostały używanymi, 
ale w bardzo dobrym stanie technicznym, po-
jazdami pożarniczymi, które wcześniej służyły 
strażakom PSP. Decyzją Komendanta Głównego 
PSP Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzelach 
otrzymała samochód pożarniczy marki MAN ze 
zbiornikiem wodnym o pojemności 8000 litrów 
i autopompą o wydajności 3400 l/min. Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jednorożcu przyzna-
ny został samochód lekki  IVECO – GLBA ze 
zbiornikiem wodnym o pojemności 1000 litrów i 
autopompą o wydajności 1000 l/min. W uroczy-
stości między innymi uczestniczyli: mazowiecki 
komendant wojewódzki PSP nadbryg. Bogdan 
Łasica, starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski 
i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Przasnyszu Bogdan Rzepczyński.

WILGA
Bardzo podniosły charakter miało przekazanie 

nowego samochodu Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wildze (powiat garwoliński). Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez 
księdza Marka Żaka w miejscowym kościele 
parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Po celebrze miejsco-

wi strażacy i ich goście przemaszerowali na plac 
przy remizie, gdzie odbył się okolicznościowy 
apel. Gospodarzom towarzyszyły delegacje z 
okolicznych OSP wraz z pocztami sztandarowy-
mi oraz przedstawiciele państwowych, samorzą-
dowych i pożarniczych władz. Na uroczystość do 
Wilgi przybyli między innymi: poseł na Sejm RP 
Grzegorz Woźniak, mazowiecki komendant wo-
jewódzki PSP nadgryg. Bogdan Łasica, wicepre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Albina Łubian, wicestarosta garwoliński Ilona 
Kurowska i prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP Waldemar Sabak. Przybyłych gości 
witał prezes OSP Piotr Winiek, natomiast raport 
o gotowości do uroczystości złożył druhnie A. 
Łubian naczelnik OSP Paweł Woźniak. Przekaza-
ny strażakom pojazd to średni samochód ratow-
niczo - gaśniczy marki Renault z napędem 4x4  
za ponad 832 tysiące złotych. Tak cenny sprzęt 
można było zakupić dzięki połączeniu dotacji z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej PSP, 
Samorządu Województwa Mazowieckiego, a tak-
że środków lokalnych z Nadleśnictwa Garwolin, 
Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Grun-
towej Wsi Wilga, wkładu własnego gminy Wilga, 
a nawet (znaczącego, jak dla druhów) wkładu 
własnego OSP.  Stefan Todorski

Państwową Straż Pożarną między innymi 
reprezentowali komendanci powiatowi oraz 
kierownictwo Mazowieckiej Komendy Woje-
wódzkiej PSP: komendant nadgryg. Bogdan Ła-
sica i zastępcy komendanta st. bryg. Mirosław 
Jasztal i bryg. Artur Gonera. Ze strażakami z 
ochotniczych straży pożarnych m. in. przybyli 
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Zbigniew Gołąbek i sekretarz 
ZOW ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk. 

W skierowanej do przybyłych krótkiej homilii 
ksiądz biskup zachęcał do rozwijania i porząd-
kowania relacji z Panem Bogiem. Tylko bowiem 

– podkreślał - właściwe relacje ze Stwórcą nio-
są  pokój, którym możemy dzielić się z innymi 
ludźmi. Obecny na spotkaniu wojewoda mazo-
wiecki Konstanty Radziwiłł podziękował straża-
kom za codzienną służbę i wyraził zadowolenie, 
że służba pożarnicza cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem u młodzieży. Po noworocznych 
życzeniach pomyślności i satysfacji z pełniowej 
zawodowo i społecznie służby skierowanych do 
strażaków przez komendanta Bogdana Łasicę 
i wiceprezesa Zbigniewa Gołąbka dzielono się 
wzajemnie poświęconymi przez biskupa R. Ka-
mińskiego opłatykami.

Bożonarodzeniowe spotkanie wzbogacone 
zostało koncertem kolęd wykonanych przez 
artystów Annę Potyrałę-Listwon (śpiew solo-
wy), Kamilę Malik (skrzypce) i Pawła Listwo-
na (akompaniament). Ostatnią kolędę „Bóg 
się rodzi” wraz z solistką zaśpiewali stojąc 
wszyscy strażacy. S.T.

Od pierwszych tygodni bieżącego roku kolejne straże na Mazowszu cieszą się otrzymanymi 
pojazdami pożarniczymi, poprawiającymi w dużym stopniu stan gotowości bojowej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 9 stycznia w siedzibie Kurii 
Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się spotkanie mazowieckich 
strażaków z biskupem Romualdem Kamińskim. 

P R Z Y B Y £ O  S A M O C H O D Ó W

STRA¯ACY MAZOWSZA U BISKUPA 
WARSZAWSKO-PRASKIEGO

fot. KP PSP Przasnysz fot. UG Wilgafot. B. Śladowski. Ząbki
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Wyróżnienia

ZŁOTA 
PIĘĆDZIESIĄTKA2019

OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE  
z najwiêkszym udzia³em  
w akcjach w 2019 roku.

WYRÓ¯NIENIA PRZYZNANE W 2019 R. 
OCHOTNICZYM STRA¯OM PO¯ARNYM

Z³ote Medale za Zas³ugi 
dla Po¿arnictwa

Srebrne Medale za Zas³ugi 
dla Po¿arnictwa

 l.p. OSP  Powiat   Ilość akcji

 OSP  powiat OSP  powiat

Piaseczno
Błonie
Pruszków
Wołomin
Błonie
Piaseczno
Otwock
Płock
Warszawa
Wołomin
Otwock
Pruszków
Legionowo
Mińsk Maz.
Grójec
Piaseczno
Otwock
Radom
Wołomin
Legionowo
Pruszków
Wołomin
Mińsk Maz.
Błonie
Otwock
Grodzisk Maz. 
Piaseczno
Pruszków
Warszawa
Radom
Mińsk Maz.
Piaseczno
Szydłowiec
Grójec
Grójec
Piaseczno
Pruszków
Warszawa
Otwock
Nowy Dwór Maz.
Żyrardów
Piaseczno
Otwock
Nowy Dwór Maz.
Garwolin
Błonie
Piaseczno
Otwock
Legionowo
Wołomin

Swierże Górne
Dylew
Miszewko Strzałkowskie
Drwały
Laliny
Kruszówka
Rządza
Zaścienie 
Górki
Tłucznice
Milewo Wielkie
Nowe Wrońska
Podnieśno

Chajęty
Chromin
Filipówka
Grądy
Jaźwiny
Łuzki
Nowe Łubki
Stare Lubiejewo
Węgra

kozienicki
grójecki
płocki
pułtuski
garwoliński
garwoliński
miński
wołomiński
miński
makowski
ostrołęcki
płoński
siedlecki

wołomiński
garwoliński
garwoliński
makowski
garwoliński
łosicki
płocki
ostrowski
przasnyski

446
405
307
278
277
276
263
263
263
260
255
250
246
246
242
234
230
228
224
221
220
218
205
202
197
196
193
188
185
183
181
178
178
175
175
175
173
171
160
159
159
158
157
156
155
154
151
150
149
149

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Góra Kalwaria
Ożarów Mazowiecki
Raszyn
Radzymin
Łomianki
Piaseczno
Karczew
Gąbin
Wesoła
Marki
Otwock Jabłonna
Piastów
Legionowo
Sulejówek
Warka
Tarczyn
Józefów
Jedlińsk
Zielonka
Jabłonna
Brwinów
Wołomin
Długa Kościelna
Stare Babice
Wólka Mlądzka
Milanówek
Mroków
Falenty
St. Miłosna
Wesola 
Dębe Wielkie
Konstancin-Jeziorna
Chlewiska
Nowe Miasto
Grójec
Chojnów
Nadarzyn
Ursus
Wiązowna
Nasielsk
Mszczonów
Bielawa
Łukówiec
Nowy Dwór Maz.
Garwolin
Błonie
Baniocha
Sobienie Jeziory
Nieporęt
Ząbki

ODZNACZENIA
I SZTANDARY

OCHOTNICZE STRA¯E 
PO¯ARNE uhonorowane  
nadaniem sztandaru

Z³ote Znaki Zwi¹zku  
nadane dla OSP 
obchodz¹cych 100-lecia

Medale Honorowe  
im. Boles³awa Chomicza 

 OSP  powiat

 OSP  powiat

 OSP  powiat

Borowie
Boża Wola
Chojnów
Chromin
Domosław
Drobin
Glinki
Goszczyn
Iwowe
Jaszowice Kolonia
Jaźwiny
Konopki
Kozłowo
Kruszówka
Laliny
Łuzki
Małkinia Górna
Mężenin
Nowe Wrońska
Ozorów
Piekary
Sadek
Sadowne
Sawice
Stara Wieś
Stare Siekluki
Stary Lubiejew
Tłucznice
Węgra
Wilga
Wysokin
Wyszków

Stara Niedziałka
Rudzienko

Borowie
Domosław
Glinki
Goszczyn
Jeruzal
Kozłowo
Małkinia Górna
Nowe Opole
Ozorów
Paderewek
Piekary
Rzeczków
Sadowne
Solec nad Wisłą
Stanisławów
Szymanów
Wilczogęby
Wilga
Wyszków
Zatory

garwoliński
grodziski
piaseczyński
garwoliński
pułtuski
płocki
garwoliński
grójecki
garwoliński
radomski
garwoliński
mławski
płocki
garwoliński
garwoliński
łosicki
ostrowski
łosicki
płoński
siedlecki
żyrardowski
szydłowiecki
węgrowski
sokołowski
węgrowski
białobrzeski
ostrowski
makowski
przasnyski
garwoliński
przysuski
węgrowski

miński
miński

garwoliński
pułtuski
garwoliński 
grójecki
miński
płocki
ostrowski
siedlecki
siedlecki
sokołowski
żyrardowski
radomski
węgrowski
lipski
miński
sochaczewski
węgrowski
garwoliński
węgrowski
pułtuski


