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Strażak Mazowiecki

Po raz kolejny mijające lato pokazuje, 
że dla strażaków nie jest okresem spo-
kojnego wypoczynku lecz intensywnej (a 
w niektórych momentach bardzo trud-
nej i odpowiedzialnej) pracy. Pożary, 
wypadki drogowe, a szczególnie skutki 
gwałtownych burz i nawałnic sprawiały, 
że ratownicy spieszyli na ratunek do ty-
sięcy poszkodowanych. Intensywne były 
jednocześnie działania organizacyjne i 
programowe w naszym Związku.

Wiele ochotniczych straży pożarnych 
przygotowywało i uroczyście obchodzi-
ło własne jubileusze. Najwyższe: stu i 
ponad stuletnie staramy się – w miarę 
posiadanych informacji - Szanownym 
Czytelnikom przedstawić. Wprawdzie w 
mniejszej liczbie niż przed rokiem (pro-
blemy z finansami), ale jednak udało 
się zgromadzić pożarniczą młodzież na 
kilku wakacyjnych obozach szkoleniowo 
– wypoczynkowych. Na krótkie relacje 
z wyjazdu młodzieżowców też znaleź-
liśmy trochę miejsca w niniejszym nu-
merze. Tradycyjnie już, podobnie jak w 
latach poprzednich, zorganizowane zo-
stało wojewódzkie spotkanie programo-
we kronikarzy OSP. Tym razem – o czym 
piszemy na łamach – kronikarze spotkali 
się 25 sierpnia w Otwocku Wielkim.

Szczególnym wydarzeniem, które za-
kończyło toczącą się przez dwa lata w 
naszym Związku kampanię sprawoz-
dawczo - wyborczą, był odbyty u schył-
ku lata Zjazd Krajowy Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej. O udziale Mazowszan w obra-
dach najwyższej władzy naszego stowa-
rzyszenia również próbujemy skrótowo 
Czytelników poinformować.

Niniejszy numer SM prezentuje, jak 
zwykle, kolejną porcję przygotowanej 
przez przedstawicieli Mazowieckiej Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej, przydatnej w codziennej dzia-
łalności operacyjnej wiedzy pożarniczej, 
a także przedstawia fragment strażackiej 
historii. Przybliża też sylwetki kolej-
nych bohaterów z naszych szeregów i 
ich czyny. Wyłonieni bowiem zostali w 
ostatnich tygodniach w ramach „ Kon-
kursu Strażak Roku 2017 Województwa 
Mazowieckiego” dwaj nowi bohaterowie: 
„Strażak Maja” i „Strażak Czerwca”. 

Życzymy przyjemnej lektury.  
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy

łamy

PIERWSZE PO ZJEŹDZIE

Posiedzenie poświęcone było głównie 
analizie i ocenie najważniejszych wyda-
rzeń minionych miesięcy oraz określeniu 
trybu pracy nowych władz mazowieckie-
go oddziału. Omówiono zatem przede 
wszystkim przebieg i efekty odbytego 
20 maja w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Błoniu zjazdu oddziału wojewódzkie-
go naszego Związku. Zdaniem członków 
prezydium zjazd przebiegał sprawnie, co 
pozwoliło na pełne zrealizowanie przy-
jętego porządku obrad. Miejsce obrad 
natomiast umożliwiło nie tylko wygod-
ne obradowanie, ale też właściwe zorga-
nizowanie obsługi uczestników obrad. 
Członkowie prezydium ocenili też pozy-
tywnie przygotowania oraz przebieg ob-
chodów Dnia Strażaka na Mazowszu (w 
tym obchody wojewódzkie, które w tym 
roku zorganizowane zostały 27 maja w 
Szydłowcu), a także organizację elimi-
nacji wojewódzkich XL Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Omawiając turniej 
wiedzy prezydium wyraziło serdeczne 
podziękowania Mazowieckiej Komen-
dzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej za udostepnienie na eliminacje 
obiektów Ośrodka Szkolenia MKW PSP 

w Pionkach, a także za udział kadry ko-
mendy w przeprowadzeniu największej 
wojewódzkiej imprezy strażackiej dla 
młodzieży.

Czerwcowe obrady wykorzystano też 
do określenia trybu pracy Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego i jego prezydium. 
Zarząd powinien zbierać się na posiedze-
niach nie rzadziej niż dwa razy w roku, 
prezydium natomiast powinno obrado-
wać co najmniej cztery razy w roku. Te-
matyka posiedzeń i zadania programowe 
opracowywane mają być na każdy kolej-
ny rok. Ważnym punktem posiedzenia 
było zaopiniowanie zmiany w składzie 
Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP. 
W związku z odejściem na emeryturę 
dotychczasowego dyrektora Dariusza 
Wojnowskiego prezydium zaopiniowa-
ło pozytywnie na stanowisko dyrektora 
Zarządu Wykonawczego Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP druhnę Małgorzatę 
Matejczyk – dotychczasową wicedyrektor 
ZW OW ZOSP RP.

Stałym i ostatnim punktem obrad było 
rozpatrzenie wniosków o nadanie odzna-
czeń pożarniczych oraz o nadanie sztan-
darów.  
 Stefan Todorski

W czerwcu w Warszawie na swoim pierwszym posiedzeniu 
spotkało się - wybrane podczas IV Zjazdu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.  
W obradach prowadzonych przez prezesa ZOW Antoniego 
Jana Tarczyńskiego między innymi aktywnie uczestniczyli: 
prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, 
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik  
i mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. Jarosław Kurek.

Otwieramy 
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Od kapelana

Na sztandarach strażackich zawsze widnieje napis: Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek. Ta zasada wypisana na sztandarach, 
a w sercach wyryta przez pokolenia, nigdy się nie zmienia. Nieza-
leżnie od pory roku, czy się jest dosłownie w pracy czy na urlopie 
należy pracować i pamiętać o Bogu. Praca strażaka jest nazna-
czona wyjątkowym błogosławieństwem, bo ratować życie ludzkie, 
nieść pomoc poszkodowanym, zabezpieczać ludzki dobytek to jest 
bardzo wyraźne „pochylanie się Boga nad człowiekiem – nad jego 
nieszczęściem”. Strażacy powierzając się Opatrzności Bożej przez przyczynę św. Floriana są 
otoczenie „płaszczem” miłości i bezpieczeństwa bożego.

Warto jednak skorzystać  z myśli zawartych w powyższym zawołaniu odnosząc się do św. Benedykta.
„Św. Benedykt urodził się w Nursji ok. 480 r. Został posłany do Rzymu, gdzie miał studiować 

sztuki wyzwolone. Tutaj spotkał się z wielkim światem antycznym, który chylił się ku upad-
kowi. Przeraziła go upadająca moralność i kryzys wartości duchowych. Władza cesarska na 
Zachodzie stawała się fikcją. Po całej Europie przemieszczały się plemiona barbarzyńskie, 
niosąc ze sobą śmierć i zniszczenie. Pustoszały wielkie i piękne miasta, wyludniały się olbrzymie 
tereny, dawniej zagospodarowane i uprawiane. Pod kopytami koni legły dzieła kultury antycz-
nej. Wraz z wojskiem nadchodziły zarazy i głód. Ówczesnym ludziom wydawało się, że świat 
naprawdę się już kończy. Niepewni jutra ludzie uciekali bądź w nieumiarkowane korzystanie 
z doczesnych uciech, bądź w wiarę chrześcijańską. Tę drugą drogę wybrał Benedykt. Znalazł 
sobie na pustkowiu ustronną miejscowość, którą nazywano Subiaco, mniej więcej czterdzieści 
mil odległą od Rzymu. Tu oddał się lekturze i kontemplacji mądrości Bożej. Im dłużej Benedykt 
przebywał w swojej samotni, tym więcej przyciągał do siebie ludzi, których fascynowała jego 
świętość i którzy pragnęli razem z nim służyć Bogu wszechmogącemu. W niedługim czasie zbu-
dował w tamtej okolicy dwanaście klasztorów. Na ruinach starożytnego świata powoli zaczął 
się rodzić nowy. Okazało się, że szansą na lepsze jutro byli nie tyle silni władcy, gwarantujący 
ład i porządek, ale ludzie zafascynowani Ewangelią Chrystusa.” (Papież Benedykt XVI)

Jaki związek ma to ze strażakami? Otóż odpowiedź sama się nasuwa. Jeśli człowiek żyje Bogiem 
i Boga stawia na pierwszym miejscu, to staje się człowiekiem odpowiedzialnym, dorosłym w 
miłości, przy którym można czuć się bezpiecznie. „Weźmy sobie do serca zasadę św. Benedykta 
„Ora et labora”. Jest to dewiza zdolna uzdrowić każdego z nas, nasze rodziny, społeczności para-
fialne, społeczność narodową i międzynarodową. Módlmy się nie tylko za nas samych, za naszych 
przyjaciół, ale także za tych, którzy przestali się modlić, którzy przestali wierzyć w prawdziwego 
Boga, którzy uwierzyli jedynie w możliwości człowieka. Wypraszajmy dla nich łaskę właściwego 
widzenia rzeczywistości. Drugie zadanie to praca. Wielu nie ma dzisiaj zatrudnienia. Poupadały 
zakłady. Bolejemy nad tym. Myślimy z miłością i solidarnością o bezrobotnych. Niepokoimy się 
z tymi, którzy lękają się o utratę pracy. Siostry i bracia, nasze wspomożenie jest w imieniu Pana. 
Każda Eucharystia jest odnowieniem zaufania do Pana Boga. Postawmy wszystko na Pana, za-
chowując Jego prawo, idąc za Nim. On o nas nie zapomni. Powiedział nam: „Każdy, kto dla Mego 
imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie 
wieczne odziedziczy” (Mt 19,29).” (Papież Benedykt XVI)

Nasze rozważania, refleksje, rachunek sumienia niech dokona się na pielgrzymich szla-
kach czy to dosłownie, czy wędrując uczciwie po ścieżkach własnego życia. Czym zatem jest 
pielgrzymka? Jest to przede wszystkim Wybór. Świat, bogaty w przeróżne atrakcje, tak często 
sprowadza nas z naszej właściwej drogi na manowce, mami bogactwem i sukcesem, lecz każdy, 
kto wybiera Bożą Drogę, nigdy nie będzie zawiedziony. Jezus nie obiecywał nam złota ani sre-
bra, lecz powiedział najważniejsze słowa, które mamy przypominać sobie podczas dokonania 
każdego najmniejszego wyboru w naszym życiu: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, 
nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 
znajdzie je” (Mt 10,38-39). Krzyż przewodniczy pielgrzymom na ich drodze. Ma on przypomi-
nać o wielkiej miłości Boga, który tak mocno ukochał człowieka, że oddał za niego Swoje życie. 
Tłumaczy on również sens każdego naszego cierpienia, zarówno fizycznego jak duchowego, 
pozwala z pokorą i głęboką ufnością spojrzeć na każde nasze niepowodzenie i porażkę.

Pielgrzymka jest Nauką Krzyża, przez który przemawia Jezus: „Będziecie w nienawiści u 
wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mt 10,22).

Pielgrzymka jest Nadzieją. Każdy krok na drodze do Matki Boga uzdrawia zmęczone serca. Niewi-
doczna ręka prowadzi nawet wtedy, gdy myślimy, że już nie mamy żadnych sił, ani chęci kroczyć dalej.

Pielgrzymka jest Refleksją nad Życiem. Pozostawiwszy za sobą hałaśliwe miasta, łączymy się 
z tajemnicą przyrody, z jej pięknem i odwiecznym spokojem. Wyciszamy swoje serca w głębokiej 
modlitwie i całkowitym zaufaniu Panu Bogu.

Pielgrzymka – to również Oaza Przyjaźni. Uczymy się służyć innemu człowiekowi przez 
pomocną dłoń i otwarte serce.

Pielgrzymka – to Pojednanie z Bogiem i z ludźmi. Jest to świetna okazja, by zacząć od nowa, 
wrócić na Bożą Drogę, zostać kapłanem Chrystusa, gdyż każdy z nas jest powołany do ducho-
wego kapłaństwa: ”Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzyma-
liście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie 
bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik 
swej strawy”(Mt 10,7-10). z pamięcią w modlitwie Ks. Jerzy - kapelan

„Ora et labora” 
- „módl się i pracuj” –W numerze:W numerze:
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100 lat i więcej

Świętująca jubilatka utworzona 
została w 1917 r. z inicjatywy księdza 
kanonika Stanisława Wilkoszewskie-
go i komendanta straży z nieodległe-
go Przybyszewa. Oddział utworzyło 
dwunastu mężczyzn pod komendą 
Piotra Osia. W szybkim czasie stowa-
rzyszenie dorobiło się podstawowego 
sprzętu: wozu konnego, sikawki, dwu-
stu litrowej beczki. Mundury jednak 
w początkowym okresie zastępowane 
były ubraniami cywilnymi z przypię-
tymi orzełkami do cywilnych czapek. 
Z orzełkami na prywatnych czapkach 
w 1918 roku druhowie rozbroili po-
sterunek niemieckiej żandarmerii. 
Borowe bowiem było wówczas siedzi-

bą gminy. Pierwszą strażnicę z pozy-
skanej od parafii cegły wzniesiono w 
latach dwudziestych ub. wieku. Nowa, 
funkcjonalna remiza stanęła we wsi w 
1976 roku. Oprócz pomieszczeń dla 
strażaków znalazło się w niej miejsce 
na bibliotekę, sklep i zlewnię mleka. 
W ostatnich latach siedziba OSP zo-
stała zmodernizowana i gruntownie 
wyremontowana, a plac strażacki po-
kryła brukowa kostka. Na samochód 
czekali druhowie do 1983r. Wówczas 
właśnie pozyskali używanego stara 
25. Lepszy wóz – star 244 wjechał do 
garażu 9 lat później. W dniu obcho-
dów 100-lecia przed remizą stał nowy 
średni samochód ratowniczo – gaśni-

czy marki Mercedes Atego o wartości 
800 tys. złotych, na który władze gmi-
ny Mogielnica przeznaczyły najwięcej 
pieniędzy - 600 tys. złotych.

Podczas jubileuszowej uroczysto-
ści liczącej pięćdziesięciu czterech 
druhów jubilatce kluczyki do nowego 
wozu wręczyli burmistrz miasta i gmi-
ny Mogielnica Sławomir Chmielewski 
i komendant gminny ZOSP RP Jan 
Bilski. Poświecenia auta dokonał ks. 
prałat Stefan Kazulak. Wyróżniona 
pojazdem straż uhonorowana została 
także Złotym Znakiem Związku. Za-

służeni druhowie natomiast otrzymali 
Złote, Srebrne i Brązowe Medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Złotymi me-
dalami wyróżnieni zostali: Eugeniusz 
Latoszek, Mirosława Omen, Sławomir 
Jastrzębski i Ryszard Wiesiak. Wśród 
gości dziękujących strażakom za spo-
łeczna służbę między innymi byli: po-
seł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, 
członek Zarządu Głównego i wicepre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP Zbigniew Gołąbek oraz 
komendant powiatowy PSP w Grójcu 
Jacek Wichowski. Stefan Todorski

15 sierpnia 1906 roku w majątku 
hrabiego Zamoyskiego w Starej Wsi 
koło Kołbieli utworzona została straż 
folwarczna, w której funkcję prezesa 
objął Józef Gorczycki – administrator 
majątku. Oddział, którego zadaniem 
była głównie ochrona przed pożarem 
budynków i mienia folwarcznego, wy-
posażona została przez hrabiego w jak 
najlepszy, jak na tamte czasy, sprzęt. 
Ochotnicza Straż Ogniowa w osa-
dzie Kołbiel zaczęła formować się 10 
lat później. Jej celem była oczywiście 
walka z pożarami, ale też stworzenie 
ochrony dla działającego w miejsco-
wości oddziału Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Na czele stowarzyszenia 
stanął Tadeusz Mandalski. 15 maja 
1917 r. w Kołbieli wybuchł pożar, któ-
ry zniszczył ¾ budynków. Tragedia 
była bardzo trudnym sprawdzianem 
tak dla strażaków, jak też pozostałych 

mieszkańców. Po pożarze kołbielanie 
zwrócili się z prośbą do administra-
tora majątku w Starej Wsi, aby poda-
rował młodej straży w Kołbieli sprzęt 
pożarniczy, którym dysponowała nie-
istniejąca już w tym czasie folwarczna 
straż. Prośba została spełniona. Odtąd 
zaczął się intensywny rozwój raczku-
jącej od niespełna roku OSP.

Jubileusz 100-lecia rozpoczął się 
mszą świętą celebrowaną pod prze-
wodnictwem miejscowego probosz-
cza, ks. Krzysztofa Abramowskiego. 
Po mszy przeprowadzony został uro-
czysty apel. Na placu obok jubilatki 
stanęły delegacje strażackie z ponad 
dwudziestoma sztandarami. Straża-
kom towarzyszyli mieszkańcy wsi oraz 
przedstawiciele władz samorządo-
wych i pożarniczych. Wśród licznych 
gości między innymi byli: radna Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 

Bożena Żelazowska, prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Antoni Jan Tarczyński i za-
stępca komendanta powiatowego PSP 
st. bryg. Tomasz Dąbrowski. Jubilatka 
uhonorowana została Złotym Zna-
kiem Związku i nadanym przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego 
Medalem Pamiątkowym „Pro Maso-
via”. Zasłużonych druhów wyróżnio-
no medalami, odznakami korporacyj-
nymi, dyplomami i przygotowanymi 
na 100-lecie pamiątkami. Złote Me-
dale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
otrzymali: Adam Kurdej, Sławomir 
Czajka i Grzegorz Jarzębski. Oprócz 
odznaczeń świętująca straż otrzymała 

również bardzo cenny przedmiot – 
sprezentowaną przez społeczeństwo 
replikę sztandaru ufundowanego 
straży przed prawie stu laty przez hra-
biego Zamoyskiego. Jubileusz stał się 
też okazją do poświecenia podarowa-
nego Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kołbieli 30 listopada 2016 r. średniego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego 
marki Mercedes – Benz ATEGO. Ten 
cenny prezent, któremu nadano imię 
Filip, zakupiono dzięki dotacjom Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i GW, gminy Kołbiel i 
skromnemu, ale własnemu udziałowi 
OSP. Stefan Todorski

Orkiestra dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie i towarzyszą-
ce jej orkiestry dęte: miejska z Kolna, 
młodzieżowa z Wieczfni Kościelnej, 
młodzieżowa z Pułtuska, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grajewie, działają-
ca przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Grudusku i orkiestra dęta z Socho-

cina przemaszerowały z muzyką na 
plac Jana Pawła II. Tam odbył się za-
powiedziany wcześniej wielki koncert 
wszystkich siedmiu dętych zespołów.

Świętująca straż powstała w 1882 
roku pod nazwą Ciechanowskie 
Ochotnicze Towarzystwo Pożarnicze i 
jest najdłużej działającym nieprzerwa-

nie stowarzyszeniem na terenie miasta 
Ciechanów. Jubileusz zatem był okazją 
do wyróżnienia druhów medalami i 
odznakami korporacyjnymi. Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” wyróżniony został druh Bogumił 
Franckiewicz. Nie brakowało też gra-
tulacji kierowanych od przedstawicieli 
władz do jubilatki. Osobiste gratulacje 
i podziękowania złożył druhom obec-

ny na uroczystości jubileuszowej pre-
zes Zarządu Głównego Związki OSP 
RP Waldemar Pawlak.

Dziękowali również (przede 
wszystkim za okazywana pomoc) 
strażacy z ciechanowskiej OSP. Gru-
pie działaczy, sponsorów i instytu-
cjom współpracującym ze strażą 
wręczyli wykonane z okazji 135-lecia 
statuetki świętego Floriana. S.T.

NOWY WÓZ NA 100-LECIE

W DRUGI WIEK Z NOWYM SAMOCHODEM

ORKIESTRY U JUBILATKI

8 lipca polową mszą świętą rozpoczęły się obchody 100-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej Borowe (gmina Mogielnica, powiat grójecki). 
Po celebrze, której przewodniczył ks. prałat Stefan Kazulak – kapelan 
strażaków powiatu grójeckiego, przed remizą odbył się jubileuszowy apel.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli (powiat otwocki) świętowała swoje 
stulecie. Początki jej działalności sięgają jednak okresu nieco wcześniejszego.

Jedna z najstarszych na Mazowszu Ochotnicza Straż Pożarna w 
Ciechanowie obchodziła 135-lecie istnienia. Jubileuszowe obchody 
wkomponowano w Dni Ciechanowa, a wydarzeniem, które zwróciło 
uwagę mieszkańców miasta na jubilatkę, był przegląd orkiestr dętych.
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Delegacje okolicznych straży, 
mieszkańcy Parysowa i uczestni-
czący w świecie przedstawiciele 
władz państwowych, samorządo-
wych i pożarniczych zapoznani 
zostali przez druhnę Katarzynę 
Getler z ważniejszymi osiągnię-
ciami parysowskiej straży od 
początku jej dziejów, tj. od 1897 
roku. Można było zatem później z 
pełnym przekonaniem gratulować 

i dziękować zacnym gospodarzom 
honorując ich wyróżnieniami. Ju-
bilatka odznaczona została nada-
nym przez Zarząd Główny ZOSP 
RP Złotym Znakiem Związku. De-
koracji dokonali prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP Antoni Jan Tarczyński 
z druhną Albiną Łubian – wice-
prezesem ZOW ZOSP RP. Wice-
marszałek Senatu RP Maria Koc 

przekazała świętującej jednostce 
Orła Senatu RP. Wicemarszałek 
województwa mazowieckiego Ewa 
Orzełowska wręczyła straży nada-
ny przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Medal Pamiątko-
wy „Pro Masovia”. Ponadto z gra-
tulacjami, upominkami i listami 
okolicznościowymi między inny-
mi przybyli: poseł na Sejm Grze-
gorz Woźniak, była poseł Stanisła-

wa Prządka, starosta garwoliński 
Marek Chciałowski i komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej Krzysztof Tuszowski.

Po oficjalnych uroczystościach 
rozpoczął się w Parysowie festyn 
rodzinny. Na dzieci czekało wesołe 
miasteczko. Pod chmurką odbyła 
się zabawa taneczna przy muzyce 
zespołu Expert. Wszyscy też mogli  
posilić się smaczną grochówką. SAT

Z okazji jubileuszu w Sanktu-
arium Matki Bożej Miedzeńskiej 
w Miedznie koncelebrowana była 
w intencji jubilatki msza święta, 
a następnie przed remizą odbył 
się uroczysty apel. Podczas ape-
lu świętująca straż wyróżniona 
została nadanym przez Zarząd 
Główny ZOSP RP Medalem Ho-

norowym im. Bolesława Chomi-
cza, a zasłużeni strażacy medala-
mi „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
O zasługach miedzeńskiej jed-
nostki zgromadzeni na uroczy-
stości usłyszeli z ust prezesa OSP 
Henryka Pliszki, który odczytał 
zarys jej  dziejów. O obecnym 
stanie organizacyjnym i tech-

nicznym jubilatki goście mogli 
przekonać się naocznie. Dyspo-
nująca dwoma samochodami 
(starem 266 i fordem transitem) 
wyposażonymi w specjalistyczny 
sprzęt straż zrzesza w swoich sze-
regach 52 druhów. Nie brakowało 
zatem podziękowań i gratulacji 
od licznie przybyłych delegacji 
strażackich oraz przedstawicieli 
władz samorządowych i pożar-
niczych, wśród których między 
innymi byli: członek Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Ireneusz Królik, prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP Ryszard Gajewski i zastępca 
komendanta powiatowego PSP 
Dariusz Maciąg.

W trakcie uroczystości na fa-
sadzie strażnicy odsłonięto ta-
blicę pamiątkową z nazwiskami 
prezesów i naczelników piastu-
jących te funkcje w latach 1907 
- 2017, a więc przez cały okres 
działalności OSP. S.T.

100 LAT I WIĘCEJ

PONAD WIEK SŁUŻBY
Utworzona w 1907 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Miedznie  
(powiat węgrowski) świętowała 110-lecie swojego istnienia.

ŚWIĘTO JEDNEJ Z NAJSTARSZYCH
Jedna z najstarszych i czołowych w powiecie garwolińskim Ochotnicza Straż 
Pożarna w Parysowie działa już od 120 lat. Z okazji jubileuszu 27 lipca  
w miejscowym kościele koncelebrowano pod przewodnictwem  
ks. Dariusza Parafiniuka mszę świętą, a następnie na placu przed  
kościołem przeprowadzono uroczysty, jubileuszowy apel.
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Świętująca jubilatka powstała 
w 1917 roku. Wśród założycieli 
wyróżniali się: Piotr Belka, Stani-
sław Kret, Józef Belka, Józef Pasik 
i Franciszek Pasik. W 1922 r. straż 
pozyskała sikawkę ręczną i konny 
beczkowóz. Sprzęt przechowywa-
ny był w niewielkim drewnianym 
budynku. W 1948 r. druhowie 
wybudowali również drewnianą, 
ale bardziej funkcjonalna remizę. 
Siedem lat później Powiatowa Ko-
menda Straży Pożarnych w Garwo-
linie przydzieliła im motopompę. 
W 1987 r. rozpoczęła się w Zabruz-
dach budowa kolejnej, tym razem 
murowanej strażnicy. Uroczyste 

otwarcie obiektu nastąpiło w 1991 r. 
Przecięcie wstęgi do nowej siedziby 
zbiegło się z nadaniem straży ufun-
dowanego przez społeczeństwo 
sztandaru. Trzy lata później OSP 
pozyskała swój pierwszy samochód 
star 660 GBA. Obecnie jednostka 
zrzesza 44 członków zwyczajnych i 
6 honorowych. Do dnia jubileuszu 
dysponowała dwoma lekkimi po-
jazdami: żukiem i folkswagenem. 
Posiadany star w ubiegłym roku 
podczas jazdy zapalił się i spłonął.

Na jubileuszowej uroczystości 
gospodarze powitali liczne dele-
gacje strażackie, mieszkańców wsi 
i wielu oficjalnych gości. Wśród 

gości miedzy innymi byli: poseł 
na Sejm RP Grzegorz Woźniak, 
zastępca komendanta głównego 
Państwowej Straży Pożarnej st. 
bryg. Tadeusz Jopek, wicemarsza-
łek województwa mazowieckiego 
Ewa Orzełowska, radni Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
Krzysztof Żochowski i Marian Pił-
ka, wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Albina 
Łubian, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Gar-
wolinie Waldemar Sabak i sekre-
tarz powiatu garwolińskiego Jerzy 
Piesio. Obecni na uroczystości 
przedstawiciele władz przybyli nie 

tylko z gratulacjami i podziękowa-
niami. Komendant Tadeusz Jopek 
przekazał jubilatce kluczyki i do-
kumenty do podarowanego przez 
Komendę Główną PSP samocho-
du marki Jelcz 010. Marszałek 
Ewa Orzełowska wręczyła nadany 
przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Medal Pamiątko-
wy „Pro Masovia”. Druhna Albi-
na Łubian udekorowała sztandar 
OSP Złotym Znakiem Związku. 
Oprócz wymienionych wyróżnień 
dla straży były medale dla zasłużo-
nych strażaków. Medal Honorowy 
im. Bolesława Chomicza otrzymał 
dh Bogdan Pasik. SAT

JUBILEUSZ Z PREZENTEM OD KOMENDANTA
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabruzdach (gmina Miastków Kościelny, powiat 
garwoliński) świętowała w lipcu 100-lecie swojego istnienia. Na placu przed 
remizą pod przewodnictwem ks. Adama Turemki odprawiona została polowa 
msza święta, a potem odbył się uroczysty apel.
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Z okazji jubileuszu, 2 lipca odbyła 
się w Wiśniewie podniosła uroczy-
stość. Rozpoczęła ją msza święta, któ-
rą w intencji jubilatki w miejscowym 
kościele celebrował ksiądz kanonik 
Henryk Krupa – proboszcz i gminny 
kapelan strażaków. Uroczysty apel, 
na który przybyli druhowie z okolicz-
nych OSP oraz strażackie delegacje 
ze Słowacji i Niemiec, mieszkańcy 
wsi i liczni oficjalni goście, przepro-
wadzono na placu przy strażnicy. 
Wszystkich uczestników święta po-

witał prezes OSP Karol Wożniak. Z 
bogatą historią stowarzyszenia zapo-
znał zgromadzonych doktor Wiesław 
Charczuk – autor wydanej na jubile-
usz książki „Dzieje Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wiśniewie w latach 1917 
– 2017”. Jubileuszowe spotkanie było 
też okazją do podziękowania, mię-
dzy innymi wręczeniem odznaczeń, 
za liczne zasługi tak straży, jak też jej 
członkom. Wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Albina Łubian oraz członek ZOW 

ZOSP RP Krzysztof Kryszczuk (wójt 
gminy Wiśniew) udekorowali sztan-
dar jubilatki nadanym przez Zarząd 
Główny ZOSP RP Złotym Znakiem 
Związku. Złoty Znak otrzymał też 
dh Antoni Okniński, a dh Henryk 
Wożniak wyróżniony został Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomi-
cza. Gronu zasłużonych strażaków 
wręczono medale „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”. Pamiątką przypominającą 
wiśniewianom 100-lecie stała się od-
słonięta i poświęcona przez księdza H. 

Krupę, umieszczona na cokole przed 
remizą figura świętego Floriana.

Uroczystość, w której (oprócz wy-
mienionych wyżej) między innymi 
uczestniczyli: senator RP Waldemar 
Kraska, wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego Ewa Orzełowska, sta-
rosta siedlecki Dariusz Stopa i starosta 
łukowski Janusz Kozioł oraz komen-
dant miejski PSP w Siedlcach Andrzej 
Celiński, zakończyła się defiladą pod-
oddziałów. 

 Stefan Todorski

Również 100-lecie obchodzi-
ła (jako kolejna w gminie Zawisz) 

Ochotnicza Straż Pożarna w Strop-
kowie. Uroczystość, z udziałem 

okolicznych straży, mieszkańców 
wsi i oficjalnych gości, rozpoczę-
to złożeniem kwiatów przed figurą 
świętego Floriana, usytuowaną przed 
budynkiem jednostki. Następnie 
przed remizą pod przewodnictwem  
księdza proboszcza parafii jeżewskiej 
Dariusza Pergóła odprawiona zosta-
ła msza święta. Po mszy prezes OSP 
Piotr Rutkowski przybliżył zebranym 

historię jednostki, która w począt-
kach działania miała swą siedzibę w 
Jeżewie. Ważnym momentem uro-
czystego apelu było wręczenie wy-
różnień jubilatce i zasłużonym stra-
żakom. Stropkowski jubileusz będzie 
zapewne przypominać specjalnie 
wygrawerowana na tę uroczystość 
pamiątkowa tablica, którą dla świętu-
jącej straży ufundowali  wójt Dariusz 
Franczak i prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP Kamil 
Różański. S.T.

100 lat i więcej

25 czerwca 110-lecie istnienia 
świętowała OSP Zawidz. Podczas 
uroczystych obchodów, które roz-
poczęły się mszą świętą, jubilatka 
odznaczona została Medalem Ho-
norowym im. Bolesława Chomicza 
oraz przyznanym przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Me-

dalem Pamiątkowymi „Pro Maso-
via”. Medal od marszałka otrzymała 
także w uznaniu zasług dla woje-
wództwa strażacka orkiestra dęta z 
Zawidza. Odznaczeniami, wyróż-
nieniami i gratulacjami obdarowa-
no też zasłużonych strażaków.  Na 
uroczystość licznie przybyli przed-
stawiciele wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych władz samorządo-
wych oraz pożarniczych. 

23 lipca 100-lecie istnienia ob-
chodziła Ochotnicza Staż Pożarna 
w Słupi. Z tej okazji w miejscowym 
kościele odprawiona została msza 
święta. W trakcie celebry druho-
wie podarowali parafii wydany w 
pięknej szacie mszał rzymski. Po-
tem wraz z delegacjami z licznych 
straży, oficjalnymi gośćmi i towa-
rzysząca im orkiestrą dętą z Zawi-
dza przemaszerowali na plac przed 
strażnicą. Tam nastąpiły główne 

uroczystości podczas, których wi-
ceprezes ZOW ZOSP RP Andrzej 
Wasilewski wręczył jubilatce Złoty 
Znak Związku. Zasłużeni druhowie 
otrzymali odznaczenia korporacyj-
ne. Cennym wyróżnieniem - Meda-
lem Pamiątkowym „Pro Masowia” 
wyróżnił świętującą straż Marszałek 
Województwa Mazowieckiego.

TRZY JUBILEUSZE W JEDNEJ GMINIE

ZAWIDZ

STROPKOWO

SŁUPIA

W ciągu kilku tygodni obecnego lata w gminie Zawidz (powiat sierpecki) trzy ochotnicze straże pożarne  
obchodziły uroczyście swoje wyjątkowe jubileusze.

WIEK OFIARNEJ SŁUŻBY

Jedna z najczęściej spieszących na ratunek w powiecie siedleckim 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie ukończyła sto lat. Znana nie tylko 
w regionie z aktywności operacyjnej i wyszkolenia jednostka, która może 
szczycić się zdobytym na krajowych zawodach sportowo – pożarniczych 
mistrzostwem Polski, należy do najwcześniej powołanych ogniw Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu 
i bardzo dobremu przygotowaniu do działań ratowniczych wiśniewscy 
strażacy nierzadko niosą pomoc do sąsiednich gmin w swoim powiecie oraz 
do powiatu łukowskiego w województwie lubelskim. 
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Po raz kolejny członkowie młodzieżowych 
drużyn pożarniczych powiatu gostynińskie-
go mogli w czasie wakacji wypoczywać i 
szkolić się w strażackim rzemiośle. Organizo-
wany w Biskupinie (woj. kujawsko – pomor-
skie) – głównie przez OSP Rębków – obóz 

mógł się odbyć dzięki znacznemu wsparciu 
finansowemu środkami Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i gminy Go-
stynin. 67 członków MDP uczestniczyło w 
zajęciach prowadzonych przez instruktorów 
z Państwowej Straży Pożarnej i druhów z 
OSP. Kandydaci na ratowników poznali m. 
in. techniki gaszenia pożarów, sprzęt pożar-
niczy, zasady musztry strażackiej oraz zasady 
udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Tradycyjnie na zakończenie obozu zorga-
nizowano apel pożegnalny z udziałem do-
stojnych gości, wśród których miedzy inny-
mi byli: mazowiecki komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław 
Kurek i członek Głównej Komisji Rewizyjnej 
Związku OSP RP Karol Podleśny. Cykl szko-
lenia podsumowany został egzaminem koń-
cowym, do którego podeszli (i oczywiście 
zdali) wszyscy szkolący się druhowie.

Akcja letnia

Młodzieżowe drużyny pożarnicze z powiatu 
płockiego uczestniczyły w dwutygodniowym 
obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w Go-
rzewie (gmina Gostynin). Komendantem po-
nad stuosobowego zgrupowania był druh Pa-
weł Gackowski (OSP Radzanowo). Organizacją 
szkolenia i wypoczynku młodzieży zajął się 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP wspierany przez Komendę Miejską PSP w 
Płocku. Na pokrycie kosztów złożyły się środki 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji i Starostwa Powiatowego w Płocku. Sym-
boliczna kwotę wnosili też uczestnicy.

Dzięki zgromadzonym pieniądzom człon-
ków MDP można było nie tylko wyszkolić, 
ale zapewnić im też rozrywkę, atrakcje kul-

turalne i turystyczne. Wizytujące dwukrotnie 
obóz władze samorządowe i pożarnicze (m. 
in.: starosta płocki Marcin Bieniek, prze-
wodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech 
Dąbrowski i wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Hilary Ja-
nuszczyk) wysoko oceniły organizację przed-
sięwzięcia, warunki zakwaterowania i przy-
gotowany dla młodzieży program.

Pierwsze dwa tygodnie lipca Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP w Kaskach 
spędziła na muzycznym zgrupowaniu w 
Tatrach. Celem wyjazdu było wprawdzie 
doskonalenie umiejętności muzycznych i 
przygotowania do nagrania nowej płyty, ale 
też wypoczynek po rocznej pracy podczas 

poznawania piękna gór i górskich miejsco-
wości. Wygospodarowano zatem czas, aby 
odwiedzić m.in. zakopiański aqua park, 
baseny termalne w Chochołowie, wado-
wickie Muzeum Jana Pawła II, popłynąć na 
tratwach Dunajcem. W bogatym programie 
zwiedzania Zakopanego zmieściła się obo-
wiązkowo wizyta w siedzibie Państwowej 
Straży Pożarnej i w OSP w Olczy.

Atrakcyjny i twórczy wyjazd możliwy był 
dzięki pomocy finansowej udzielonej przez 
Komendę Główną Państwowej Straży Pożar-
nej, władze gminy i Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Barano-
wie, a także dzięki Mazowieckiej Komendzie 
Wojewódzkiej PSP, która udostępniła autokar 
do przewiezienia młodzieży do Zakopanego

 (Na podst. mat.: M.O, K. Czerwińskiego, Anny Krzemińskiej) SAT

Prowadzona w tym roku w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP woj. mazowieckiego akcja lenia dla młodzieży była 
znacznie skromniejsza niż w latach ubiegłych. Po prostu oddział nie dysponował pieniędzmi, które umożliwiłyby finansowanie 
młodzieżowych zgrupowań szkoleniowo – wypoczynkowych. Niemniej z możliwych form dofinansowań skorzystały niektóre 
straże i oddziały niższych szczebli i dzięki temu spore grono członków MDP mogło skorzystać z wakacyjnych szkoleń i atrakcji.
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Obok strat materialnych pożary w rolnictwie stwarzają zagrożenia wtórne, na 
przykład możliwość rozprzestrzenienia się pożaru zboża, słomy czy siana na 
pobliskie tereny leśne lub inne tereny nierolnicze. Zdarza się, że wskutek tego 
rodzajów pożarów, w efekcie rozprzestrzenienia się ognia zniszczeniu ulegają 
budynki inwentarskie (wraz ze zwierzętami) oraz mieszkalne, a także sprzęt i 
maszyny rolnicze. Jak zatem widać skala problemu jest niemała.

Liczba pożarów w rolnictwie na terenie powiatu nowodworskiego w latach 
2011-2016.

Wysokość strat podczas pożarów w rolnictwie na terenie powiatu nowodwor-
skiego w poszczególnych latach (w tys. zł).
Źródło: Wydział Operacyjny KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

Osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów przy zbiorze pło-
dów rolnych obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo pożarowe tych prac. 
Podczas mechanicznego zbioru płodów rolnych zgodnie z § 37 rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów, należy używać silniki elektryczne o odpowiednim stopniu 
ochrony, a zastosowany układ napędowy powinien być ustawiony w odległo-
ści nie mniejszej niż 5 m od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej. 
Silniki spalinowe należy ustawiać na podłożu niepalnym, z urządzeniem wy-
dechowym zabezpieczonym przed wylotem iskier, w odległości co najmniej 
10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej. Paliwa niezbędne 
do pracy tych urządzeń należy przechowywać w ilości nie przekraczającej do-
bowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w od-
ległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania pal-
nych płodów rolnych oraz tym podobnych prac. Nie wolno używać otwartego 
ognia i palić tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego 
i miejsc występowania palnych płodów rolnych. Miejsca omłotów, stertowa-
nia i kombajnowania należy wyposażyć w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy 
oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczają-
cych rozprzestrzenianie się pożaru np. pług do zaorania ziemi pomiędzy miej-
scem pożaru a obszarem na który pożar mógłby się przenieść. 
Bardzo częstym błędem popełnianym przez właścicieli gospodarstw rolnych 
jest nieprawidłowe ustawianie stert, stogów i brogów związane z niezacho-
waniem wymaganych odległości od zabudowań, linii energetycznych i dróg 
publicznych, co w razie pożaru ww. stert stogów i brogów może doprowadzić 
do rozprzestrzenienia się ognia na zabudowania i w krótkiej chwili można 
stracić cały dotychczasowy dobytek. Należy zatem pamiętać, aby przy ustawia-
niu stert, stogów i brogów zgodnie z § 38 wyżej cytowanego rozporządzenia 
zachować co najmniej następujące odległości:

▶ od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,
▶ od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co naj-

mniej trudno zapalnym - 20 m,
▶ od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
▶ od urządzeń i  przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 

30 m,
▶ od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
▶ między stertami i  stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 

30 m.
Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami ro-
ślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 
5000 m3. Wokół stert i  stogów należy wykonać i  utrzymywać po-
wierzchnię o  szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od  ich 
obrysu, pozbawioną materiałów palnych /zaorane pasy ziemi/. Pro-

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Pożary w rolnictwie 
oraz działania gaśnicze 
podczas tych pożarów.
mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn
naczelnik Wydziału Operacyjnego
KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Statystyki zdarzeń związanych z występowaniem pożarów w rolnictwie, w tym w szczególności pożarów płodów rolnych, 
wskazują na fakt, że zjawisko to jest niestety nadal powszechne i stwarza szereg zagrożeń i wysokich strat, mimo 
obowiązujących przepisów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego zbiorów, transportu i składowania palnych płodów 
rolnych. W latach 2011-2016 na terenie powiatu nowodworskiego odnotowano łącznie 135 interwencji jednostek ochrony 
przeciwpożarowej związanych z gaszeniem pożarów płodów rolnych (stert siana, stert słomy, zbóż, rżysk oraz pozostałości 
roślinnych po uprawach), a także pożarów maszyn i urządzeń rolniczych. Łączna wysokość strat materialnych oszacowanych 
podczas wszystkich tych zdarzeń to blisko 400 tysięcy złotych. W tym miejscu należy zauważyć, że taka wysokość strat jest 
tylko wstępnie oszacowana przez Państwową Straż Pożarną, bez używania precyzyjnych mierników ekonomicznych. Najczęściej 
uzyskane dane dotyczące strat pochodzą od rolników, w trybie „na gorąco”, tzn. tuż po zakończeniu działań gaśniczych. Dopiero 
późniejsza dokładna wycena sporządzona przez właściwych rzeczoznawców (np. dla potrzeb ubezpieczenia) pozwala na 
ustalenie tych strat. Należy zatem liczyć się z tym, że w rzeczywistości poniesione straty są dużo wyższe. 
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dukty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich sa-
mozapalenie. W  przypadku konieczności składowania produktów 
niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich  wewnętrzną tem-
peraturę. 

DZIAŁANIA GAŚNICZE

Na terenach wiejskich często spotykamy się z pożarami zestogowanych pło-
dów. Podstawowe działanie polega na zbiciu płomieni, by zmniejszyć zagro-
żenie dla otoczenia i otworzyć sobie drogę do składowiska, a następnie kon-
tynuowaniu gaszenia rozproszonymi strumieniami wody celem zwiększenia 
powierzchni gaszenia i ograniczenia strat wody. Do gaszenia doskonale nadają 
się zwilżacze, w tym wodne roztwory środka pianotwórczego. Jeżeli proces pa-
lenia przeniósł się w głąb sterty, wówczas pozornie ugaszony pożar wznawia 
się po pewnym czasie, mimo nieustannego działania prądów wody. Należy za-
tem, za pomocą wideł, bosaków, roztrząsaczy, rozebrać stertę do podłoża, i po 
rozrzuceniu w cienkie warstwy na dużej przestrzeni - dogaszać rozproszony-
mi prądami wody. Przestrzega się przed wchodzeniem w stóg. Wypalenia jego 
wnętrza spowodowane nie tylko zniszczeniami materiału w wyniku pożaru, 
ale też możliwego samozapalenia, stwarzają niebezpieczeństwo zapadnięcia 
się. Jeżeli będzie to z jakiegoś powodu konieczne, wówczas ratownik musi być 
asekurowany linką, a na wierzchu składowiska powinien być ułożony pomost 
z desek, drabin czy nawet wrót. Gasząc pożary stogów wolno stojących lub 
w miejscach omłotów należy ograniczyć możliwość rozchodzenia się pożaru 
po podłożu. Ze strefy zagrożonej należy usunąć znajdujące się tam maszyny 
i urządzenia rolnicze. Podejmowanie gaszenia pojedynczego stogu stojącego 
samotnie, gdzie nie występuje zagrożenie dla otoczenia, nie zawsze jest eko-
nomicznie zasadne. Warto rozważyć możliwość sprawowania kontroli nad 
pożarem i pozwolenia na swobodne wypalenie się stogu.

Pożar stogu słomy.
Źródło: http://kielce.wyborcza.pl

Specyficznymi pożarami, z jakimi możemy się zetknąć, są pożary płodów 
rolnych na pniu. Zboże w okresie dojrzewania stanowi masę materiału ła-
twopalnego. Pożar rozszerza się szybko obejmując duże przestrzenie, stwa-
rzając zagrożenie dla okolicznych zabudowań, lasów i innych obiektów1. W 
podobnych pożarach łąk giną też ludzie i zwierzyna. Pożar przebiega z dość 
wysokim płomieniem i nieregularnie. Niekiedy jest to szybkie przemiesz-
czanie się ognia, niekiedy jego dynamika maleje i jest to dobra sposobność, 
by w tym czasie podjąć działania gaśnicze. Do gaszenia pożarów płodów 
rolnych na pniu wykorzystać można ciągniki z pługami, wykonując przed 
czołem pożaru pas szerokości 2-3 m. Miejsce podorywki wybieramy w od-
ległościach uzależnionych od szybkości rozprzestrzeniania się ognia. Do li-
kwidowania oddzielnych ognisk poza granicą pasa ornego rozlokowuje się 
posterunki wyposażone w wiadra z wodą, łopaty i inny podręczny sprzęt 
gaśniczy. Na teren objęty pożarem w zasadzie wjeżdżać nie należy, ale jeżeli 
istnieje możliwość swobodnego dojazdu i  manewrowania pojazdem do-
bre efekty może dać podawanie wody lub piany (bądź wody ze środkiem 
zmniejszającym napięcie powierzchniowe - najprościej może to być wodny 
roztwór środka pianotwórczego) z działek samochodów będących w ruchu. 
Zwrócić należy uwagę, że gaszenie pożarów płodów rolnych będzie wyma-
gało zużycia dużych ilości wody. Dobre rozpoznanie wodne i organizacja 
dostarczania wody ma tutaj niebagatelne znaczenie. 

Pożar zboża na pniu
Źródło: http://www.ostrowomog.pl

Pogorzeliska na terenie wsi muszą być starannie dogaszone i przejrzane. Pa-
miętać należy, że materiał z jakim się stykamy stwarza niebezpieczeństwo 
wtórnego wznowienia pożaru. Wypalone budynki to groźba zawalenia się ele-
mentów budowlanych (ścian, kominów, stropów) i zagrożenia dla ludzi, także 
w czasie późniejszym. Dlatego elementy grożące zawaleniem należy rozebrać 
lub podstemplować. Przed odjazdem należy wyznaczyć posterunki pogorzeli-
skowe wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy i zapas wody.

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP 
ponownie został rekomendowany przez 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP województwa mazowieckiego druh 
Waldemar Pawlak. Przedstawicielowi na-
szego oddziału generałowi brygadierowi 
Wiesławowi Leśniakiewiczowi powierzo-

no funkcję wiceprezesa ZG, a prezesowi 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu 
funkcję członka prezydium ZG. Ponadto 
w zarządzie głównym z ramienia naszego 
oddziału funkcje członków pełnić będą: 
Adam Struzik, Zbigniew Gołąbek, Tade-

usz Nalewajk i Andrzej Wasilewski.
Przedstawiciele Mazowsza zasiądą też 

w Głównej Komisji Rewizyjnej i Głów-
nym Sądzie Honorowym. Do komisji wy-
brano druha Karola Podleśnego, do sądu 
zaś Andrzeja Wyszogrodzkiego.

 S.T.

PROWADZONA OD DWÓCH LAT W NASZYCH SZEREGACH KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA DOBIEGŁA KOŃCA. 9 WRZEŚNIA W WARSZAWIE 
ODBYŁ SIĘ XIV ZJAZD KRAJOWY ZWIĄZKU OSP RP. PODCZAS OBRAD DOKONANO OCENY DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU W MINIONYCH PIĘCIU LATACH, 
WYTYCZONO KIERUNKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA W ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ KADENCJI ORAZ WYBRANO NOWE WŁADZE KRAJOWE.

MAZOWSZANIE 
WE WŁADZACH KRAJOWYCH
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Wydarzenia

Prowadzone przy otwartych kronikach 
rozmowy, które bez wątpienia służyły pogłę-
bianiu doświadczeń, połączone były z mini-
-warsztatami twórczym i skrótowym (z uwagi 
na ramy czasowe) przedstawieniem miejsca, 
do którego spisujący strażackie dzieje dru-
howie przybyli. Prelekcję na temat tworzenia 
kronik przygotowała i wygłosiła druhna Anna 
Sowińska. Prelegentka, wychodząc z rozsze-
rzonej definicji tych jednoegzemplarzowych 
ksiąg, omówiła ich typy, a następnie instru-
owała, jak opracowywać kroniki, by spełnia-
ły wszelkie wymagania stawiane tego typu 

dziełom. Na Ziemi Otwockiej, zachęcając 
do jej poznania, powitali kronikarzy: staro-
sta otwocki Mirosław Pszonka (jednocześnie 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP) i komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Zabrocki. W 
imieniu gospodarzy witał przybyłych druhów 
prezes OSP Łukasz Płaczek. Druh Łukasz za-
prezentował jednocześnie swoją, włączoną do 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 
jednostkę, która działa w okazałej, funkcjo-
nalnej remizie, dysponuje trzema samochoda-
mi pożarniczymi i (co jest nie mniej ważne) 

prowadzi bogatą działalność wśród dzieci i 
młodzieży. Z bieżącymi zadaniami oddziału 
wojewódzkiego uczestników spotkania za-
poznała druhna Małgorzata Matejczyk – dy-
rektor Zarządu Wykonawczego Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP. Słowa uznania dla 
kronikarskiego dzieła i serdeczne podzięko-
wania za dokumentowanie dziejów straży 
ochotniczych skierował do kronikarzy prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Antoni Jan Tarczyński. Budujące słowa druh 
prezes przypieczętował wręczeniem wszyst-
kim obecnym autorom kronik pamiątkowych 
dyplomów.

Kronikarskie spotkanie nie byłoby zapew-
ne ważne, gdyby nie jego walory turystyczne 
i poznawcze. Wszyscy zatem mogli najpierw 
poznać zgromadzoną przez druha Edwarda Po-
krywkę - bogatą kolekcję złożoną z około trzech 
tysięcy pożarniczych medali, odznak, znaczków 
i plakietek. Następnie zaś zwiedzić w Otwocku 
Wielkim wybudowany w końcu XVII wieku pa-
łac Bielińskich i mieszczący się w nim obecnie 
oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Dla chętnych otwoccy strażacy przygotowali 
także krótkie rejsy ich ratowniczą łodzią.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Zgodnie z przyjętym przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP planem przedsięwzięć programowych na bieżący rok - 25 sierpnia odbyło 
się spotkanie kronikarzy OSP reprezentujących powiaty Mazowsza.  
Twórcza dyskusja połączona z wzajemnym prezentowaniem kronik toczyła się  
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim (powiat otwocki). 

STRAŻACCY DZIEJOPISARZE 
W OTWOCKU WIELKIM
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Wydarzenia

Pożarnicze stowarzyszenie w Cisiu powołane 
zostało w 1962 roku. Już w pierwszych miesią-
cach działania dorobiło się drewnianej remizy 
i podstawowego sprzętu gaśniczego. W 1980 r. 
do użytku oddana została  strażnica murowana. 
Pierwszy samochód pozyskali druhowie dziewięć 
lat później, a dzisiaj dysponują dwoma dobrze 
uzbrojonymi pojazdami: ciężkim jelczem i śred-
nim mercedesem. W latach 2011 – 2013 strażacki 
obiekt został rozbudowany i wyremontowany. 
Powstało w nim funkcjonalne zaplecze socjalne 
i gospodarcze. Świetlica, w której spotykają się 
dorośli i młodzież ( nie tylko z młodzieżowej dru-

żyny pożarniczej) wyposażona jest w komputery 
i sprzęt audio-wideo. Część remizy wygospoda-
rowano na przedszkole. Straż zrzesza trzydziestu 
pięciu członków, w tym osiemnastu przygoto-
wanych do działań ratowniczych. Od ubiegłego 
roku funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w 
miejscowym kościele, po której odbył się uro-
czysty apel. Obok licznie zgromadzonych de-
legacji straży w święcie między innymi wzięli 
udział: poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, ma-
zowiecki komendant wojewódzki Państwowej 

Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Kurek, prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Antoni Jan Tarczyński (starosta miń-
ski) i burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski. 
Podczas apelu uhonorowano tak jubilatkę, jak 
też zasłużonych strażaków. Świętująca jubileusz 
straż wyróżniona została Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz nadanym 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Druh 
Jan Wdowiak odznaczony został Złotym Zna-
kiem Związku, a druh Jerzy Kowalski – Meda-
lem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Do-
konujący dekoracji prezes Antoni J. Tarczyński 
i komendant J. Kurek wręczyli też zasłużonym 
druhom medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Po raz pierwszy wręczone zostały też nadawane 
przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Mińsku Mazowieckim odznaki „Krzyż Floria-
na za Zasługi dla OSP”. Apel, który uświetniała 
orkiestra dęta OSP w Okuniewie, zakończył się 
defiladą pododdziałów.  Tekst i fot. Stefan Todorski

10 czerwca druh Cezary – członek Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Annopolu (gmina 
Błędów, powiat grójecki) – zauważył pożar w 
domu sąsiada. Bez chwili zwłoki pospieszył w 
stronę ognia i po chwili ustalił, że w płonącym 
domu znajduje się człowiek. Pożar szybko roz-
przestrzeniał się. Nie było więc czasu czekać na 
przybycie pomocy ze sprzętem ratowniczym. 

Nasz bohater, mimo grożącego mu niebezpie-
czeństwa, dostał się przez okno do budynku 
i wyniósł na zewnątrz nieprzytomnego męż-
czyznę. Przybyli nieco później na miejsce zda-
rzenia ratownicy udzielili poszkodowanemu 
pierwszej pomocy medycznej. Później urato-
wany człowiek przewieziony został do szpitala.

W uroczystości wręczenia przyznanej przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego na-
grody i nadanego przez Zarząd Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP tytułu uczestniczyli 
druhowie z gminy Annopol oraz m. in. prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 
Grójcu Władysław Piątkowski i komendant po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. 
Jacek Wichowski. SAT

W POWIATOWYM

GRONIE

23 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie druh Cezary Głąb za dokonanie w czerwcu 
br. bohaterskiego czynu otrzymał tytuł „Strażaka Miesiąca Czerwca 2017 r. Województwa 
Mazowieckiego”. Uroczystego wręczenia nagrody i dyplomu potwierdzającego przyznany tytuł 
dokonali wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski i wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Zbigniew Gołąbek.

6 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w 
Warszawie dokonano uroczystego wręczenia 
tytułu „Strażaka Miesiąca Maja 2017 r.” 
druhowi Witoldowi Spychale z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lutocinie (powiat żuromiński).

21 maja dh Witold Spychała podjął w Toru-
niu akcję uratowania 9-letniego chłopca, który 
wpadł pod tramwaj. Dzięki energicznie przepro-
wadzonym z pomocą pasażerów tramwaju czyn-
nościom dziecko (na szczęście żywe) wydobyte 
zostało spod pojazdu.

Podczas uroczystości nadania tytułu majo-

wy bohater otrzymał przyznaną przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego nagrodę 
pieniężną oraz odpowiedni dyplom i nagrodę 
ufundowaną przez Zarząd Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP. Wręczenia wyróżnień 
dokonali marszałek Adam Struzik, prezes ZOW 
ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński, wiceprezes 

ZOW Zbigniew Gołąbek (przewodniczący kapi-
tuły konkursu „Strażak Roku”) i dyrektor Zarzą-
du Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Małgorzata Matejczyk. Wśród osób 
towarzyszących druhowi Witoldowi był między 
innymi starosta żuromiński Jerzy Rzymowski 
(jednocześnie  prezes ZOP ZOSP RP) . ST

URATOWAŁ 
DZIECKO

Z Ochotniczą Strażą Pożarną w Cisiu (gmina 
Halinów) obchodzącą 55-lecie istnienia 
świętowali strażacy z całego powiatu 
mińskiego. Zorganizowana w ostatnią sobotę 
czerwca jubileuszowa uroczystość połączona 
została ze świętem powiatowym państwowej i 
ochotniczych straży pożarnych.

WYNIÓSŁ CZŁOWIEKA  
Z PŁONĄCEGO DOMU
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W celu usamodzielnienia polskiego czynu 
zbrojnego, niezależnie od zorganizowanych 
w Galicji Legionów Polskich, na terenie za-
boru rosyjskiego w sierpniu 1914 r. powstała 
niezależna tajna organizacja, która 22.10.1914 
r. otrzymała nazwę Polska Organizacja Woj-
skowa. Jej komendantem został ppor. Tadeusz 
Żuliński, przysłany do Warszawy przez Józefa 
Piłsudskiego. W deklaracji ideowej określono, 
iż „celem POW jest zdobycie niepodległości 
Polski drogą walki zbrojnej”. 

Do zakonspirowania zadań organizacyjnych 
i szkoleniowych włączono ochotnicze straże 
ogniowe. Tam gdzie ich nie było, peowiacy za-
kładali nowe. Przykładem takim są m.in. SOO 
w Kotuniu, Czuryłach, Zbuczynie i Olszycu na 
terenie powiatu siedleckiego oraz Drążgowie  
i Stężycy w powiecie garwolińskim. Silne opar-
cie POW miała w strażach w Garwolinie, Żele-
chowie. Straż w Rykach, z naczelnikiem Józe-
fem Przybyszem, prawie cała należała do POW, 
a naczelnik straży w Łaskarzewie był jednocze-
śnie komendantem POW.

Ważną rolę w budzeniu świadomości na-
rodowej pełniły strażackie teatry amatorskie, 
które stały się kuźnią patriotyzmu. Działające 
w nich młode kobiety pełniły służbę pocztową  
i kurierską w POW, przewożąc broń, materiały 
wybuchowe i tajną literaturę. Pracowały także 
w oddziałach lotnych jako wywiadowczynie. 
Do OSP należeli lekarze, którzy organizowali 
służbę sanitarną.

Trudno przecenić rolę Polskiej Organizacji 
Wojskowej w rozbrajaniu Niemców, liczącej 
na obszarze Królestwa Polskiego w paździer-
niku 1918 roku blisko 21 tysięcy członków i 
działających w jej strukturach strażaków. Jej 
kompanie, plutony i sekcje rozsiane były po 
całym kraju. Rozkaz mobilizacyjny wydany 
9.11.1918 r. przez Komendę Naczelną w War-
szawie nakazywał, aby cała POW uderzyła na 
oddziały niemieckie. Przełomowym dniem 
był 11 listopada 1918 r. W tym dniu rozpo-
częto przejmowanie władzy w Warszawie przez 
żołnierzy POW, wspieranych przez inne grupy i 
organizacje. Warszawa za swoją wolność zapła-
ciła ofiarami, zginęło 10 osób, ponad 30 zostało 
rannych. 

Strażacy warszawscy wraz z komendantem 
Tuliszkowskim zdobyli w koszarach na Na-
lewkach i w pałacu Mostowskich około 600 
karabinów ręcznych i 3 maszynowe oraz kilka 
skrzyń granatów i rewolwerów. Z narażeniem 
życia przyczynili się do uratowania ogromnych 
składów sapersko-minerskich na Powązkach i 
w twierdzy Modlin. Za działalność niepodle-
głościową Józef Tuliszkowski został odznaczo-
ny w 1923 r. Krzyżem Walecznych. 

Także w terenie zrzucały z siebie jarzmo 
okupantów setki miast i miasteczek, tysiące 
wsi polskich. Działo się tak, gdyż siły Niemców 
były nadwątlone przez klęskę wojenną i rewo-

lucję, ale także dlatego, że stro-
na polska górowała moralnie 
nad okupantami, przeważała 
zapałem, determinacją, goto-
wością do walki. Zwycięstwo 
okupiono jednak stratami. 
Ofiary były w całym kraju. Na terenie okupacji 
niemieckiej podczas akcji rozbrajania i usuwa-
nia Niemców poległo około 100 osób, kilkaset 
odniosło rany. 

Pierwszą stację kolei 
Warszawsko-Terespolskiej w Kotuniu zdobył w 
nocy z 10 na 11 listopada oddział POW z Kotu-
nia, dowodzony przez komendanta lokalnego 
Józefa Wyrzykowskiego, jednocześnie skarbni-
ka SOO. Rozbrojono żandarmów przy dworcu, 
żołnierzy przebywających w baraku w Koszew-
nicy i pilnujących mostu kolejowego na rzece 
Kostrzyń. Strażacy z prezesem SOO Ludwikiem 
Mieczkowskim rozbroili Niemców w Ostrowi 
Mazowieckiej, przejęli biura magistratu i go-
tówkę z kasy miejskiej. W Mordach strażacy 
dowodzeni przez Wacława Waciórskiego, po 
rozbrojeniu Niemców i zajęciu stacji kolejowej  
w Mordach, poszli do Łosic i Platerowa. W 
Platerowie rozbroili Niemców i odebrali wiel-
kie ilości żywności, węgla, kilka samochodów 
i koni.

W wielu miejscach dochodziło do walk, 

niejednokrotnie zwy-
cięskich. Na przykład podczas rozbraja-
nia 60 żołnierzy piechoty i 12 kawalerzy-
stów w Rykach zginął Antoni Żaczek, a 
ciężko ranny Józef Kierkowski, strażak i 
członek POW, zmarł 12.11.1918 r. Podczas 
mobilizacji POW, już 10 listopada koło Jado-
wa 2 żandarmów zostało zabitych i 1 ranny,  
a podczas rozbrajania Niemców w Jadowie zgi-
nął peowiak Białobrzeski. W potyczce z oddzia-
łem niemieckim w Łaskarzewie zginął strażak 
Lipiński. Tragicznie zakończyła się podjęta 12 
listopada akcja rozbrajania trzyosobowego pa-
trolu żandarmerii w Parysowie. Polegli naczel-
nik straży Jan Frelek, nawołujący Niemców do 
oddania broni, dowódca oddziału toporników 
Józef Frelek i Józef Szeląg. W Radzyniu Podla-
skim, podczas rozbrajania Niemców doszło do 
walki. Zginął peowiak Józef Fijałek oraz 2 oso-
by cywilne. 

Najwięcej ofiar było podczas ataku karnej 
ekspedycji Ober-Ostu od strony Brześcia, 
wyposażonej w opancerzone samochody cię-
żarowe, uzbrojonej w karabiny maszynowe i 
granaty, chcącej przywrócić panowanie Niem-
ców w utraconych komendach etapowych i 
odzyskać zapasy sprzętu i żywności, W nocy 

z 14 na 15 listopada ekspedycja zajęła Białą 
Podlaską, 15 listopada nastąpił atak na po-
sterunek POW w Janowie Podlaskim i na-
pad na Łomazy. Szczególnie bezwzględni 
byli tzw. „husarzy śmierci”, podczas pacy-
fikacji Międzyrzeca Podlaskiego, zajętego 

przez oddział POW składający się ze stra-
żaków powiatu garwolińskiego, dowodzony 
przez Ignacego Zowczaka. Zginęło wówczas 
19 żołnierzy POW i 26 mieszkańców miasta. 
Dalszy atak Niemców został zatrzymany 17 
listopada przez 36-osobowy oddział POW z 
Kąkolewnicy, broniący swoją wieś przed najaz-
dem. Bitwę wzdłuż szosy w lesie koło Rzeczycy 
obie strony uznały za przegraną i wycofały się 
z pola walki.

18 listopada na dworcu kolejowym w Łukowie 
doszło do ugody pomiędzy delegacją niemiecką 
z Brześcia a por. Minkowskim delegowanym z 
Warszawy. Ustalono linię demarkacyjną: Wisz-
nice – Międzyrzec – Łosice – Mielnik – Siemia-
tycze – Łapy i ewakuację Niemców na północ 
linią kolejową Brześć – Białystok – Grajewo.

 Zbigniew Todorski

 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

Historia

PO 123 LATACH WIELKICH ZMAGAŃ, POWSTAŃ, REPRESJI, PRZETRWAŁA 
WIARA, ŻE TA NAJŚWIĘTSZA RZECZYPOSPOLITA ODRODZI SIĘ I CHOĆ NIE BYŁO 
JEJ NA MAPIE, TO CIĄGLE ŻYŁA W POLSKICH SERCACH.

1. Legitymacja nadania Medalu Niepodległości dla 
Marii Swinarskiej, samarytanki SOO w Kotuniu. 

2. Krzyż P.O.W. z 1918 r.
3. Medal Bojownikom Niepodległości (awers i rewers)

WKŁAD STRAŻY POŻARNYCH  
W WYZWOLENIE POLSKI
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