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Wesołych Swiat
Bozego Narodzenia

Strażak Mazowiecki

łamy
Otwieramy

Drodzy Czytelnicy

Czwartym numerem naszego kwartalnika zamykamy rok wydawania Strażaka
Mazowieckiego w wersji elektronicznej.
Mamy nadzieję, że czytanie czasopisma na
ekranie komputera i możliwość wydrukowania wybranych tekstów, by na przykład
zachować je w podręcznym archiwum
OSP, Szanowni Druhowie akceptują. Redakcja oczywiście będzie się starać, aby
niewielką objętość SM wypełniać informacjami i opisami wszystkich tych wydarzeń,
które w danym czasie są najważniejsze.
W numerze niniejszym między innymi
informujemy o kolejnych ważnych uroczystościach w ochotniczych strażach pożarnych, przedstawiamy efekty prowadzonych
w bieżącym kwartale prac naszych wojewódzkich władz, prezentujemy kolejnych
strażaków – bohaterów, a także udostępniamy łamy dla nowej porcji przydatnej
w działalności operacyjnej i pracy organizacyjnej wiedzy.
Początek jesieni - podobnie jak lato obfitował w uroczystości jubileuszowe
w naszych jednostkach. Staraliśmy się
– jeśli dotarły do nas stosowne informacje - nie pominąć przynajmniej tych
straży, które świętowały stuletnie i większe jubileusze. W relacjach ze świąt rocznicowych znajdziemy niejedno ważne
wydarzenie, które towarzyszyło świętowaniu. Jesień była też okresem spotkań
wojewódzkich władz. We wrześniu obradowało Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP, w grudniu
natomiast odbyło się posiedzenie Zarządu OW ZOSP RP, przed którym na
krótkie obrady zwołane zostało jego
prezydium. Równolegle z posiedzeniem
zarządu odbyły się spotkania komisji
rewizyjnej i sądu honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Finałem
zaś obrad władz było wspólne dzielenie
się opłatkiem. Efekty wrześniowej i grudniowej pracy prezentujemy na dalszych
stronach numeru.
Nasz Strażak Mazowiecki nie byłby
domknięty, gdyby zabrakło w nim przygotowanego przez przedstawiciela Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP
artykułu szkoleniowego, stałego kącika
z naszą historią i pokrzepiających słów
mazowieckiego kapelana strażaków. Życzymy zatem przyjemnej lektury i zapraszamy do sięgania po kolejne numery w
nowym 2018 roku.

Stefan Todorski, redaktor naczelny
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Bożonarodzeniowo

12 grudnia grono mazowieckich strażaków wspólnie z Zarządem Głównym ZOSP RP, prezesami oddziałów wojewódzkich i dyrektorami zarządów wykonawczych ZOSP RP uczestniczyło w koncelebrowanej w warszawsko-praskiej katedrze pw. św. Floriana mszy świętej i
zorganizowanej przez Zarząd Główny ZOSP RP uroczystości Bożonarodzeniowej.
t.
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„Ora et labora”
- „módl się i pracuj” –

Listopadowe zadumania pomimo klimatu jesieni, tj. chłodu i
deszczu jednak powodują, że odżywa w nas Polakach siła wewnętrznego ducha. Może to siła historii tak nas ożywia…? Bo historia
nasza zawsze opierała się (lepiej lub gorzej) ale na sile Ducha Bożego.
Ducha Bożego, którego nic stłamsić nie zdoła. Na pewno wybitną
postacią w odkrywaniu tego Skarbu jest Papież Jan Paweł II – Święty.
„Podczas swych pielgrzymek do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II
podejmował wiele ważnych tematów. W swych kazaniach zawarł
także głęboką naukę na temat miłości Ojczyzny i wolności narodu.
W kontekście niedawno obchodzonego Święta Niepodległości Polski warto przypomnieć wskazania
Ojca Świętego, które są ciągle aktualne i powinny być ważne dla każdego Polaka. Słowo "ojczyzna"
posiada, zdaniem Ojca Świętego, dla Polaków takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe, którego nie
znają inne narody Europy i świata. To słowo jest nam szczególnie drogie, bo wiąże się z nim wiele
ofiar, krzywd i zagrożeń, jakich doświadczył naród polski w swych dziejach. Ojczyzna to Matka. Te
wzruszające słowa padły z ust Ojca Świętego w 1983 r., podczas powitania na lotnisku w Warszawie.
Był stan wojenny, który pognębił cały naród. Ojciec Święty po ucałowaniu ojczystej ziemi wypowiedział wówczas znamienne słowa: "Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (...) dla mnie sens
szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki - albowiem Ojczyzna jest naszą matką
ziemską. Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też
ma prawo do miłości szczególnej". Ojczyzna, mówi Ojciec Święty, to dobro wspólne całego narodu.
Każdy powinien o nią się troszczyć jak o matkę. Papież przypomina, że winniśmy naszej Ojczyźnie miłość. Sam dawał także wielekroć świadectwo swojej miłości do Ojczyzny. Nie obawia się,
że jako głowa Kościoła powszechnego może spotkać się z zarzutem, że ma być ojcem wszystkich
narodów. Ojciec Święty, spełniając swą Piotrową posługę naznaczoną miłością do wszystkich ludów
i narodów, nie przestał być Polakiem. Dawał temu niejednokrotnie wyraz, jak chociażby podczas
spotkania z władzami państwowymi PRL w 1983 r., gdy stwierdził: "Każde prawdziwe dobro
mojej Ojczyzny będę nadal uważał za moje dobro, tak jakbym nadal mieszkał na tej ziemi, a może
nawet bardziej jeszcze z racji oddalenia. Z taką samą też siłą będę odczuwał nadal wszystko to,
co mogłoby Polsce zagrażać, szkodzić, przynosić jej ujmę, co mogłoby oznaczać zastój czy załamanie". W swoich kazaniach Ojciec Święty często ukazuje świetlane przykłady wielkich Polaków.
Podczas pierwszej pielgrzymki w homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie Ojciec
Święty wskazał na Grób Nieznanego Żołnierza i oddał hołd wszystkim bohaterom, którzy zginęli
za wolność Ojczyzny. W tym samym kazaniu przypomniał także, że służba Ojczyźnie nie zawsze
wymaga ofiary krwi, ale żąda także ofiary wytrwałej pracy, nauki, wychowania młodego pokolenia i pielęgnowania kultury. Każdą ofiarę, płynącą z miłości do Ojczyzny, przyrównał Papież do
ewangelicznego ziarna, które wpadłszy w ziemię, obumiera i przynosi owoc. Miłość do Ojczyzny jak podkreśla Ojciec Święty - wiąże się z odpowiedzialnością za jej losy i często wiele kosztuje.
W czasie stanu wojennego w 1983 r. Ojciec Święty stanął na Jasnej Górze i podczas Apelu Jasnogórskiego analizował słowo "czuwam". Wówczas powiedział: "Czuwam - to znaczy także: czuję się
odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich
określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.
Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane
z takim kosztem historii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy nasza polska wolność tak dużo kosztuje. Nie będę, moi drodzy, przeprowadzał analizy porównawczej. Powiem tylko, że to, co kosztuje,
właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku
do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy
wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród
zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym,
który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości". Może warto przypomnieć te słowa
dzisiaj, gdy tak wielu chciałoby łatwej Polski, która by nic nie kosztowała. Łudzą się niektórzy, że to
inni zapewnią nam wolność i dobrobyt. Uwierzyli, bowiem, że możliwa jest "łatwa Polska". Trzeba
nam na nowo usłyszeć przestrogę Ojca Świętego i przyjąć jako znak jego troski. Jak prawdziwa miłość
do człowieka oznacza często wyrzeczenie, trud, ofiarę, tak i miłość do Ojczyzny wymaga poświęcenia.
Ojciec Święty wzywa również Polaków do troski o wolność Ojczyzny.
W jego kazaniach wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski zawarta jest piękna nauka o wolności.
W czasie drugiej pielgrzymki w 1983 r. Papież na Jasnej Górze i w Niepokalanowie mówił o trudnym
położeniu geopolitycznym Polski. Wspomniał także o naszych narodowych wadach i grzechach, które
niejednokrotnie przyczyniały się do tragedii narodowych. W ciągu swych dziejów Polacy byli dręczeni
przez sąsiadów, skazywani na rozbiory, zesłania, obozy koncentracyjne, bunkry głodowe (Niepokalanów
1983). Papież, syn tej ziemi, mówił o tym otwarcie. W przemówieniach Ojca Świętego znajdujemy też
przestrogę, że wolność narodu jest rzeczywistością dynamiczną, nietrwałą, ulegającą zmianom i związaną z kondycją ducha narodu. Wolność swą naród może umacniać, ugruntowywać albo ją utracić. Albo
naród miłuje Ojczyznę, ceni sobie wolność i czyni wszystko, by ją zachować, albo zapomina o Ojczyźnie,
lekceważy wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wielu pokoleń”. Za refleksją ks. Piotra Kornafela
Dla tego idąc za nauką i wskazaniami Jana Pawła II – Świętego, jako strażacy, a których
Papież bardzo cenił, jesteśmy spadkobiercami tego duchowego testamentu. Własną pracą,
poświęceniem, ofiarą…mamy potwierdzać że, sekwencja noszona na sztandarach jest osadzona w naszym życiu i posługiwaniu. Niech Bogu na Chwałę będzie całe nasze życie, a pożytek
ludziom: ile tylko sił nam starczy.
z pamięcią w modlitwie Ks. Jerzy - kapelan
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Władze wojewódzkie
w Wesołej

Zgodnie
ze wskazaniami zjazdu
27 września w Warszawie obradowało Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Obradom
przewodniczyli: prezes ZOW ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński
i wiceprezes Zbigniew Gołąbek. Członkom prezydium
towarzyszyli: przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP
RP Karol Podleśny i dyrektor Zarządu Wykonawczego OW
ZOSP RP Małgorzata Matejczyk.
Głównym tematem posiedzenia było przyjęcie projektu
realizacji uchwały programowej IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz
zgłoszonych w toku obrad
zjazdu wniosków delegatów.
Ponadto prezydium przyjęło
informację
podsumowującą
przebieg XIV Zjazdu Krajowego ZOSP RP, propozycje
nowych składów komisji problemowych ZOW, projekt planów pracy zarządu oddziału
wojewódzkiego i jego prezydium na 2018 rok i wytyczne w
sprawie organizacji XLI edycji
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
w woj. mazowieckim. Poza
tym dokonało rozdziału środków z firm ubezpieczeniowych
dla OSP i rozpatrzyło wnioski
odznaczeniowe oraz o nadanie
sztandarów.
Po przeanalizowaniu projektu harmonogramu realizacji
postanowień zjazdu oddziału wojewódzkiego członkowie
prezydium zaopiniowali dokument pozytywnie i postanowili przedstawić zarządowi OW
do zatwierdzenia. Uchwalone
przez delegatów postanowienia znalazły ( w odpowiednim
zakresie) odzwierciedlenie w
przyjętych ( i przekazanych do
04 | S T R A Ż A K

zatwierdzenia zarządowi) projektach planów pracy zarządu
i prezydium na nadchodzący
2018 rok. Z akceptacją prezydium skierowana została na
posiedzenie zarządu informacja
o przebiegu XIV Zjazdu Krajowego ZOSP RP oraz propozycja
składów komisji problemowych
ZOW. Dokonując rozdziału
środków finansowych z firm
ubezpieczeniowych dla OSP
postanowiono, że wykorzystane będą one przede wszystkim
na dofinansowywanie zakupu
umundurowania strażaków. Pozytywnie rozpatrzone zostały
wnioski o nadanie odznaczeń
zgodne z posiadanymi przez zarządy oddziałów powiatowych
ZOSP RP limitami.
W trakcie posiedzenia prezydium zapoznało się także z projektem zmian w statutach OSP
w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy „Prawo o
stowarzyszeniach”. Postanowiono, że informacja o zmianach
zostanie opublikowana i rozpowszechniona, aby ochotnicze
straże pożarne dokonały zmian
w swoich statutach podczas
walnych zebrań sprawozdawczych w pierwszym kwartale
2018 roku.

Stefan Todorski
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11 grudnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Warszawie Wesołej spotkały się władze Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP. Głównym celem
spotkania było posiedzenie Zarządu OW ZOSP RP, w którym
uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu
Honorowego OW ZOSP RP, prezesi zarządów oddziałów
powiatowych ZOSP RP oraz pracownicy warszawskiego
biura i terenowych filii naszego oddziału. Obrady, którym
przewodniczył prezes Antoni Jan Tarczyński, obejmowały:
podsumowanie IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP, informację o przebiegu XIV Zjazdu Krajowego ZOSP RP,
przyjęcie harmonogramu realizacji uchwały programowej
zjazdu OW, nakreślenie planu posiedzeń zarządu OW i
jego prezydium na rok 2018, uchwalenie wskazówek
organizacyjno – programowych na zbliżające się walne
zebrania OSP oraz powołanie komisji problemowych
zarządu oddziału wojewódzkiego.
Informację o przygotowaniach do zjazdu OW i jego przebiegu przedstawił zebranym
prezes Antoni Jan Tarczyński. W
informacji wskazał na ogromną
pracę, jaka w związku ze zjazdem została podjęta i wykonana,
a następnie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnego przygotowania obrad
i uzyskanych w ich wyniku efektów. Informacja zaakceptowana
została jednogłośnie bez zastrzeżeń. Po omówieniu zjazdu OW
prezes Tarczyński poinformował
zarząd o przebiegu odbytego 9
września w Warszawie Zjazdu
Krajowego ZOSP RP. Wskazał
jednocześnie, że w zjeździe wzięli udział wszyscy delegaci i rekomendowani do władz krajowych
przedstawiciele naszego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Od
września we władzach krajowych Związku Mazowsze reprezentowane jest przez prezesa ZG
Waldemara Pawlaka, wiceprezesa ZG Wiesława Leśniakiewicza,
członka prezydium ZG Antoniego Jana Tarczyńskiego, członków
zarządu Zbigniewa Gołąbka,
Zbigniewa Kaliszyka, Tadeusza
Nalewajka, Adama Struzika i
Andrzeja Wasilewskiego, a także
przez członka Głównej Komisji
Rewizyjnej Karola Podleśnego i
wiceprzewodniczącego Głównego Sądu Honorowego Andrzeja
Wyszogrodzkiego.
W kolejnej części obrad sekretarz ZOW Zbigniew Kaliszyk przedstawił projekt har-

monogramu realizacji uchwały
programowej zjazdu oddziału
wojewódzkiego. W projekcie
wyartykułowane zostały (jako
w obecnym czasie najważniejsze) dwa zadania: wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez
ofertę działalności w strukturach ZOSP RP i poprzez szeroko
pojętą prewencję przeciwpożarową oraz wzmożenie działań,
poprzez osobiste zaangażowanie się działaczy na wszystkich
szczeblach Związku, zmierzających do pełnego zaopatrywania
ochotniczych straży pożarnych
w sprzęt i umundurowanie strażackie w strukturach ZOSP RP.
Następnie Z. Kaliszyk zaproponował wynikający z uchwały
programowej zjazdu plan posiedzeń zarządu i jego prezydium
na rok 2018. Plan zakłada odbycie w roku przyszłym dwóch
posiedzeń zarządu i pięciu posiedzeń prezydium. Podczas posiedzeń omawiane będą zadania
wskazane przez zjazd oraz zadania stałe, wynikające z systematycznych prac podejmowanych
przez nasze stowarzyszenie. Jednym z ważnych, a wynikających
z okoliczności, zadań będzie
włączenie się Związku i ochotniczych straży pożarnych w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tak harmonogram realizacji
uchwały programowej, jak też
plan działania na przyszły rok
przyjęto bez zastrzeżeń zakładając jednocześnie ,że plan działania na 2018 rok może być[>]
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w miarę potrzeb na bieżąco uzupełniany. 
Ważnym tematem obrad zarządu OW było przyjęcie wskazówek organizacyjno – programowych na walne zebrania
sprawozdawcze w ochotniczych
strażach
pożarnych.
Temat
przedstawiali wiceprezes ZOW
Zbigniew Gołąbek i dyrektor
Zarządu Wykonawczego OW
ZOSP RP Małgorzata Matejczyk.
Wskazówki na przyszłoroczne
zebrania są bardzo ważne, bo
informują o potrzebie zmian w
statutach OSP. Obowiązująca od
niedawna ustawa o zmianie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
wprowadziła zmiany dotyczące
szczególnie zatrudniania i wynagradzania przez stowarzyszenia
osób fizycznych. Straże, które
czynności takie wykonują lub
mogą w przyszłości wykonywać
powinny na walnych zebraniach
do wymagań ustawowych odnieść się w swoich statutach, a

następnie złożyć nowe lub uzupełnione statuty do zatwierdzenia w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Zarząd, przyjmując
wskazówki, podkreślił konieczność sprawdzenia przed walnym
zebraniem, czy statut OSP nie
wymaga uaktualnienia. Niektóre statuty pozostały niezmieniane od wielu lat podczas gdy
w tym czasie zmieniły się uwarunkowania w działalności OSP.
Przygotowując Walne Zebranie Członków OSP zarząd OSP
powinien dokonać weryfikacji
zgodności statutów OSP z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach.
Ważną kwestią we wskazówkach jest także omówienie
zmian dotyczących sprawozdawczości finansowej.
Ustawa z dnia 15 grudnia
2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości m.in. wyłączyła
spośród jednostek mikro stowarzyszenia i fundacje i wprowadziła nowy wzór sprawoz-

WCZEŚNIEJ ZEBRAŁO SIĘ PREZYDIUM

PRZED POSIEDZENIEM ZARZĄDU GODZINNE SPOTKANIE ODBYŁO PREZYDIUM ZOW ZOSP RP. PRZEDMIOTEM
SPOTKANIA BYŁO PRZEDE WSZYSTKIM DOPRACOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI PRZEDKŁADANYCH ZARZĄDOWI
WSKAZÓWEK NA WALNE ZEBRANIA ORAZ PROPOZYCJI POWOŁANIA KOMISJI PROBLEMOWYCH ZOW ZOSP RP.

PO ZAKOŃCZONYM POSIEDZENIU WSZYSCY ZGROMADZENI WZIĘLI UDZIAŁ W PRZYGOTOWANEJ PRZEZ KSIĘDZA
JERZEGO SIEŃKOWSKIEGO - WOJEWÓDZKIEGO KAPELANA STRAŻAKÓW UROCZYSTOŚCI OPŁATKOWEJ.

dania finansowego określony
w załączniku nr 6 do ustawy
o rachunkowości. Zmiana ta ma
zastosowanie po raz pierwszy
do sprawozdań finansowych za
2017 r. i dotyczy większości
OSP . W grupie tej mieszczą się
OSP zarówno te, które prowadzą
wyłącznie działalność statutową,
jak i te, które obok działalności
statutowej prowadzą działalność
gospodarczą. Termin sporządzenia sprawozdania upływa 31
marca 2018 roku, złożyć je jednak trzeba przed datą walnego
zebrania członków, które oprócz
zatwierdzenia sprawozdania musi
podjąć uchwałę o przeznaczeniu
nadwyżki finansowej na cele statutowe, co daje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego.

(Wskazówki są już zamieszczone
na stronie internetowej oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP.
Kolejnym punktem obrad było
podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji problemowych
ZOW. W uchwale zapisano, iż
powołuje się: komisję do spraw
młodzieży, komisję do spraw
programowych, historycznych
i ceremoniału, komisję odznaczeniową, komisję do spraw
operacyjnych i doradztwa technicznego oraz radę artystyczną.
Kandydatów do składów komisji
(tak spośród członków zarządu, jak też wskazywanych przez
członków zarządu fachowców)
należy zgłaszać do końca bieżącego roku.


Tekst i fot. S. Todorski
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Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Ratownik medyczny
w Państwowej
Straży Pożarnej
JEDNĄ Z USTAWOWO POWOŁANYCH DO WSPÓŁPRACY I
WSPÓŁDZIAŁANIA Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
SŁUŻB JEST KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY.

Z opinii dotyczących zaufania społecznego do służb w roku 2015
wynika, że 94% badanych wskazało strażaków jako służbę godną zaufania cechującą się wysoką etyką zawodową[1].
Spośród wielu zadań tego systemu najistotniejszym, jakie należy
wymienić, jest ratowanie życia i zdrowia ludzi. Jest wiele dziedzin ratownictwa, które skupia system KSRG - ratownictwo techniczne, chemiczne, wysokościowe, wodne, nurkowe, lodowe - i przez każde z nich
przewija się ratownictwo
medyczne.
Działalność medyczna prowadzona w jednostkach KSRG opiera się
na Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, która ujęta
jest w liczbie 22 procedur
medycznych podpisanych
przez Komendanta Głównego PSP i opisanych w
,,Zasadach
organizacji
ratownictwa medycznego
w KSRG z 2013r”. Znajomość powyższych procedur obowiązuje na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i
dotyczy wszystkich strażaków Państwowej Straży
Pożarnej i druhów ochotniczych straży pożarnych
włączonych do KSRG,
którzy posiadają tytuł ratownika.
Zakres ratownictwa medycznego, realizowanego przez podmioty
KSRG, został określony w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego[2]. Podstawowym
zadaniem jednostek współpracujących z systemem PRM jest udzielanie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego przed
przybyciem zespołu ratownictwa medycznego, na prośbę tego zespołu
lub wtedy, gdy ze względu na specyfikę miejsca zdarzenia, jednostki
ochrony zdrowia nie mają dostępu do poszkodowanego.
Drugim etapem pomocy medycznej są medyczne czynności ratunkowe, które mogą być wykonywane przez ratowników medycznych
zatrudnionych w jednostkach KSRG. W artykule skupimy się na strażakach z wykształceniem ratownika medycznego.
Obecnie na terenie woj. mazowieckiego w szeregach Państwowej
Straży Pożarnej zatrudnionych jest 143 ratowników medycznych, którzy

uzyskali możliwość prowadzenia medycznych czynności ratunkowych
na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w
sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych
innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane
przez ratownika medycznego[3]. Dokument ten zawiera szczegółowe regulacje prawne, umożliwiające ratownikom medycznym szerszy zakres
realizowania swoich umiejętności poza systemem PRM. Ponadto zwiększyła się z 28 do 47 ilość
leków , które ratownik medyczny może samodzielnie
podać poszkodowanemu.
Ratownicy medyczni
zatrudnieni w Państwowej
Straży Pożarnej od dawna czekali na regulacje
prawne dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe,
które mogą być udzielane
samodzielnie, ponieważ ta
regulacja pozwala na bardziej profesjonalne zabezpieczenie i podjęcie istotnych dla zdrowia i życia
poszkodowanego
interwencji medycznych.
W odróżnieniu od
innych służb medycznych,
strażak - ratownik ma prawo do przebywania w strefie niebezpiecznej.
Daje mu to możliwość rozpoznania zagrożenia i działanie na poziomie uprawnień zawodowych ratownika medycznego w zakresie wykonywania medycznych czynności ratunkowych skracając tym samym
do minimum czas właściwego zaopatrzenia poszkodowanego. Jest to
znacznym postępem w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.
Medyczne czynności ratunkowe dotyczą najważniejszych zagadnień rozpoznania, różnicowania, kwalifikowania stanów nagłych
oraz właściwego postępowania. w przypadku zidentyfikowania stanu
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wdrożenie procedur pozwoli na
kompleksowe zabezpieczenie poszkodowanego.
W związku z tym, że medycznych czynności ratunkowych nie
da się zamknąć w sztywne schematy postępowania m.in. z powodu
dynamicznych zmian zachodzących w naukach medycznych, dążymy do wypracowywania doskonalszych sposobów wykonywania medycznych czynności ratunkowych, dzięki czemu poszkodowani będą
mogli liczyć na szybszą i bardziej profesjonalną pomoc.

[1] Urząd Statystyczny w 2015 roku zbadał opinię na temat zaufania społecznego do służb publicznych, niemal 94% badanych określiło
strażaków, jako ludzi godnych zaufania cechujących się wysoką etyką zawodową
[2] Dz.U.2006.191.1410
[3] Dz.U. 2016 poz. 587
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Strażak miesiąca

URATOWAŁ ŻYCIE
W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W WARSZAWIE
ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ, PODCZAS KTÓREJ
MARCIN BRDAK – CZŁONEK OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIE (GMINA WYSZKÓW)
OTRZYMAŁ TYTUŁ „STRAŻAKA MIESIĄCA LIPCA
2017 ROKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”.
23 lipca druh Marcin przejeżdżał przez Miejscowość Wola Rasztowska. Widząc leżącego
przy drodze człowieka zatrzymał się, aby sprawdzić, czy osoba ta nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że leżący mężczyzna usiłował powiesić
się na płocie. Niedoszłego samobójcę odcięto,
lecz w chwili, kiedy utracił już przytomność.
Ratownik z Rybna, nie wahając się ani chwili,
przystąpił do ratowania ofiary podejmując resuscytację. Ratowany mężczyzna na przemian
odzyskiwał i tracił przytomność. Druh Marcin
nie przerywał działań ratowniczych aż do przy-

jazdu karetki pogotowia. Dzięki determinacji
ofiarnego strażaka młodego człowieka udało się
przywrócić do życia.
Potwierdzający nadanie tytułu Strażaka
Lipca dyplom i określoną regulaminem konkursu „Strażak Roku (Miesiąca) Województwa
Mazowieckiego nagrodę wręczyli bohaterowi
wicemarszałek województwa mazowieckiego
Ewa Orzełowska i wiceprezes Zarządu Oddzia-

łu Wojewódzkiego Związku OSP RP Zbigniew
Gołąbek. W uroczystości obok wymienionych
między innymi uczestniczyli: prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wyszkowie Bogdan Pągowski – starosta wyszkowski,
komendant powiatowy PSP w Wyszkowie bryg.
Marek Krassowski i dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Małgorzata Matejczyk.
S.T.

BOHATER PAŹDZIERNIKA
KAPITUŁA KONKURSU STRAŻAK ROKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZYZNAŁA TYTUŁ
STRAŻAKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DRUHOWI MICHAŁOWI KAPIDURZE Z
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZANOWIE (POWIAT ZWOLEŃSKI), KTÓRY RATOWAŁ
POSZKODOWANYCH W WYPADKU SAMOCHODOWYM.

28 października ok. godziny 18.40 przejeżdżający przez miejscowość Kociołki Michał
Kupidura zauważył wypadek – samochód osobowy uderzył w drzewo. Na miejscu zdarzenia
nie było nikogo oprócz ofiar. Po zatrzymaniu
swojego pojazdu zabezpieczył miejsce wypadku,

ocenił sytuację i wezwał niezbędną pomoc. W
rozbitym samochodzie znajdowały się dwie osoby. Dwoje poszkodowanych na skutek uderzenia
zostało wyrzuconych z pojazdu. Samotnie działający ratownik wyniósł ze zniszczonego auta
rannego człowieka. Znajdująca się wewnątrz
druga osoba (młoda dziewczyna) z roztrzaskana głową nie żyła. Chcąc zadziałać jak najskuteczniej druh Michał ocenił stan rannych przeprowadzając wywiad Sample, po czym kolejno

udzielał im pomocy i monitorował czynności
życiowe aż do przyjazdu służb ratowniczych.
Bohaterski ratownik działa w OSP od dziewięciu lat. Ma przeszkolenie dowódcy i ratownika kpp. Pełni też w zarządzie swojej straży
funkcję sekretarza. Uroczyste wręczenie dyplomu Strażaka Miesiąca z udziałem wicemarszałka województwa mazowieckiego Ewy
Orzełowskiej odbyło się 12 grudnia w Urzędzie
Marszałkowskim w Warszawie.
S.T.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele
władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP i Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie OSP z Mazowsza wraz z kapelanem mazowieckich strażaków ks. Jerzym Sieńkowskim.
Wśród uczestników koncelebry z ramienia PSP
miedzy innymi byli: zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, mazowiecki
komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica i komendant – rektor Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej nadbryg. Paweł Kępka. Władze naszego Związku reprezentowali: prezes Zarządu

Oddziału Wojewódzkiego Antoni Jan Tarczyński
i wiceprezesi ZOW ZOSP RP Andrzej Wasilewski, Zbigniew Gołąbek i Andrzej Wyszogrodzki.
Zgromadzonym na mszy strażakom PSP i OSP,
funkcjonariuszom w stanie spoczynku i członkom strażackich rodzin towarzyszyły poczty
sztandarowe komend PSP, oddziałów ZOSP RP
i ochotniczych straży pożarnych. Towarzyszyła
też ze sztandarem kompania honorowa Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej. Oprawę muzyczną liturgii tradycyjnie już zapewniła orkiestra
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach.
t.

Strażacka msza
z okazji Święta
Niepodległości
14 listopada w katedrze pod wezwaniem
świętego Floriana na warszawskiej
Pradze odprawiona została uroczysta
msza święta w intencji Ojczyzny
i strażaków z okazji Narodowego
Święta Niepodległości. Koncelebrze z
udziałem księży kapelanów strażackich
przewodniczył ks. biskup koadiutor
diecezji warszawsko – praskiej Romuald
Kamiński. Po eucharystii pod tablicą
upamiętniającą strażaków poległych w
walkach o niepodległość Ojczyzny i w
akcjach ratowniczo – gaśniczych złożone
zostały wieńce i wiązanki kwiatów.
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100 lat i więcej

NA STULECIE

SZTANDAR I SAMOCHÓD
Ósmy października 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzęsnem
(gmina Tłuszcz, powiat wołomiński) zapamięta nie tylko jako dzień
uroczystych obchodów swojego stuletniego istnienia. Będzie pamiętać
również dzięki otrzymanym darom i wyjątkowym wyróżnieniom.

Stulatka w pełni na trwałe dowody uznania zasłużyła. Na początku
XX wieku w Chrzęsnem działało
konspiracyjne Koło Młodzieży
Wiejskiej. Zrzeszona w nim młodzież dostrzegała potrzebę bronienia się przed wybuchającymi
nierzadko, groźnymi w skutkach
pożarami. Ci młodzi ludzie doprowadzili do powołania we wsi
w 1917 r. ochotniczej straży. Na
czele utworzonego stowarzyszenia
stanęli: prezes Stanisław Kielak, naczelnik Feliks Tarczyński, sekretarz
Aleksander Kielak, skarbnik Mateusz Kuś i gospodarz Stanisław Borkowski. Jednostka szybko wyrastała
na przodującą w regionie. W 1930
roku zdobyła drugie miejsce na
wojewódzkich zawodach pożarniczych. W czasie działań wojennych
w 1944 roku remiza OSP wraz z
większością sprzętu została całkowicie zniszczona. Okazałej strażnicy połączonej z pomieszczeniami
świetlicowymi dorobili się druhowie na początku lat sześćdziesią-

tych ub. wieku. W nowej siedzibie
zaczęło rozkwitać życie kulturalne i
przybywać strażackiego sprzętu. W
1969 r. pojawił się też pierwszy samochód – star 21. Dzisiaj jednostka
jest jedną z wiodących w powiecie
wołomińskim. Od 2000 roku działa
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Uroczysty jubileusz rozpoczął
się mszą świętą w kościele św. Sta-

nisława w Postoliskach. Po mszy
druhowie wraz ze swymi gośćmi
w asyście Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Tłuszcza przemaszerowali
na plac przed swoją remizą. Tam
nastąpiła dalsza część jubileuszowego święta. Po podniesieniu na maszt
flagi Związku OSP RP i powitaniu
zgromadzonych przez prezesa OSP
Eugeniusza Dąbrowskiego nastąpił moment przekazania nadanego
przez Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP sztandaru. Aktu wręczenia dokonał prezes

ZOW ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński. Tkwiący w rękach pocztu
sztandar udekorowany został przez
wiceprezesa Zarządu Głównego
ZOSP RP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza Złotym Znakiem Związku. Wyróżnień oczywiście było więcej. Wicemarszałek
Województwa
Mazowieckiego
Ewa Orzełowska wręczyła jubilatce
nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Nadeszła też
chwila symbolicznego przekazania
druhom nowego samochodu pożarniczego marki MAN zakupionego
dzięki wspólnie zgromadzonym
środkom z budżetu państwa oraz
samorządów województwa i gminy. Kluczyki do pojazdu przekazali
druhom m. in. wicemarszałek Ewa
Orzełowska i przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Janusz Kryska.
Podczas święta nie zabrakło też wyróżnień dla zasłużonych strażaków.
Wśród dekorowanych Złoty Znak
Związku otrzymał druh Apolinary
Sadowski.

Tekst i fot. Stefan Todorski

toniemu Janowi Tarczyńskiemu
(jednocześnie staroście mińskiemu).
Pododdziałom złożonym z gospodarzy i delegacji
okolicznych OSP towarzyszyli
mieszkańcy wsi i licznie przybyli przedstawiciele władz samorządowych i pożarniczych oraz
wspierających straże instytucji.
Państwową Straż Pożarną reprezentował komendant powiatowy
PSP w Mińsku Mazowieckim st.
bryg. Paweł Parobczak. Wszystkich przybyłych na 100-lecie witał Paweł Kania – prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Po zapoznaniu gości z historią
i dorobkiem jubilatki nadszedł
czas wyróżnień, podziękowań i
gratulacji. Stulatka uhonorowana
została między innymi: Złotym
Znakiem Związku i nadanym
przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Odznaczenia, odznaki i dyplomy
uznania wręczono też zasłużonym strażakom. Złote Medale
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
otrzymali: Tomasz Dzięcioł, Dariusz Okoła, Zdzisław Sikora i
Mirosław Zwierz. 
SAT

TRZECIA STULATKA

Jako trzecia w gminie Latowicz (powiat miński) – po OSP w
Latowiczu i Chyżynach - 100 lat ukończyła Ochotnicza Straż
Pożarna w Transborze. 24 września odbył się jej uroczysty
jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła się
polową mszą świętą, którą na
strażackim placu celebrował ks.
Dariusz Franczak – proboszcz
parafii w Wielgolesie. Po celebrze plac stał się miejscem
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okolicznościowego apelu. Po
podniesieniu flagi państwowej
na maszt dowódca uroczystości
Halina Laskus złożyła meldunek
prezesowi Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP An-
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ZACZĘŁO SIĘ U SĄSIADÓW
23 września Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni (gmina Teresin,
powiat sochaczewski) obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Z tej
okazji w kościele w Niepokalanowie odprawiona została msza święta.
Koncelebrze przewodniczył ojciec Wiesław Koc – gminny kapelan
strażaków. Po mszy na placu przed strażnicą jubilatki odbył się
uroczysty apel z udziałem delegacji licznych straży, mieszkańców wsi
i przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i pożarniczych.

Przybyli na uroczystość goście
zapoznani zostali z dziejami i dorobkiem gospodarzy. Z przedstawionego rysu historycznego można
było dowiedzieć się, że działalność
stulatki rozpoczęła się w 1917 r. od
dnia zebrania założycielskiego, podczas którego przyjęto deklaracje od
wstępujących członków i wybrano
zarząd powstającego stowarzyszenia.
Na czele OSP stanęli wówczas: prezes
Jan Szymaniak, wiceprezes Antoni
Proch, naczelnik Antoni Stychlerz i
gospodarz Antoni Szymaniak. Pierwsza siedziba jednostki zlokalizowana
była we wsi Granice. Po II wojnie
światowej natomiast korzystali druhowie z gościnności miejscowej szkoły. Decyzja o wybudowaniu remizy
z prawdziwego zdarzenia zapadła
w Paprotni w 1979 roku. W 1985
r. straż, po dokonaniu uroczystego
otwarcia obiektu, przeniosła się do
oczekiwanej, nowej siedziby. Od 1995

r. jubilatka działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a od 10 lat szczyci się nowym
sztandarem (pierwszy otrzymała w
1973 r.) ufundowanym w uznaniu zasług przez miejscowe społeczeństwo.
Uroczysty jubileusz był oczywiście okazją do złożenia gratulacji i
podziękowań świętującej OSP oraz
uhonorowania jej za społeczna służbę dla społeczeństwa. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Adam Orliński wręczył jubilatce
nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Poseł na Sejm
RP Maciej Małecki – podsekretarz
stanu w kancelarii premier Beaty
Szydło oraz pełniący obowiązki
mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. Bryg. Bogdan
Łasica wręczyli Henrykowi Kucharskiemu Srebrną Odznakę za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej.
Grono strażaków udekorowano me-

dalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
i odznakami „Strażak Wzorowy”.
Złote medale otrzymali: Urszula
Tomczyk, Witold Adamczyk i Jerzy
Jankowski. Bezwzględnie odnotować trzeba również fakt, iż władze
gminy Teresin przekazały na ręce
prezesa OSP Andrzeja Tkaczyka nagrodę jubileuszową, tj. 12 tysięcy złotych na zakup dla druhów z Paprotni
niezbędnego umundurowania.

Stefan Todorski

ratowniczo – gaśniczej PSP ochotnicy w dalszym ciągu wypełniają ważne zadania. Od 2014 r. alarmują się
przy pomocy telefonicznego systemu
powiadamiania. Jednostka specjalizuje się w ratownictwie wodnym.
Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem umieszczonej
na ścianie strażnicy tablicy upamiętniającej wiek działalności. Potem w
kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena odprawiona została msza
święta. Koncelebrze przewodniczył
ks. kanonik Stanisław Traczyński –
kapelan przysuskich strażaków. Po
mszy członkowie jubilatki i ich goście
przemaszerowali ulicami miasta. Za
kolumna pieszą przejechały pożarnicze pojazdy. Na uroczystym apelu
wszystkich zebranych – delegacje
okolicznych straży, mieszkańców

miasta i przedstawicieli władz powitał prezes OSP Kamil Potocki. Wśród
gości między innymi byli: członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
Rafał Rajkowski, p. o. mazowieckiego
komendanta wojewódzkiego st. bryg.
Bogdan Łasica, wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP Zbigniew Gołąbek i starosta
przysuski Marian Niemirski. Podczas
apelu oprócz straży honorowano
także strażaków. Złoty Znak Związku otrzymał dh Wiesław Łękawski.
Medalami „Pro Masovia” wyróżnieni zostali: dh Józef Pomykała i burmistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik.
Wręczono też medale „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”. Złotym medalem
uhonorowany został Grzegorz Stojek.

Stefan Todorski

DWA ODZNACZENIA NA 100-LECIE

24 września setne urodziny świętowała Ochotnicza Straż Pożarna
w Przysusze. Z tej okazji jubilatka odznaczona została Złotym
Znakiem Związku i nadanym przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

Dokładna data utworzenia OSP
nie jest znana. Jednak posiadane
dokumenty wskazują, że zebranie
założycielskie odbyło się w 1917
roku. W powołanym stowarzyszeniu pierwszy zarząd tworzyli: prezes
Stefan Sobieszczański, wiceprezes
Albin Szczuka, naczelnik Michał Jaroszkiewicz, zastępca naczelnika Euzebiusz Michocki, skarbnik Zygmunt
Michocki, sekretarz Józef Foksowicz,
gospodarz Adam Żurowski i zastępca gospodarza Roman Kaszewski.
Już w pierwszych miesiącach działa-

nia druhowie przystąpili do budowy
remizy, w której obok pomieszczenia
na sprzęt pożarniczy znalazło się lokum na czytelnię i salę widowiskową.
W 1934 roku przysuszanie przesiedli
się z wozów konnych do pierwszych
pojazdów silnikowych. Także na
początku lat trzydziestych ub. wieku zakupili pierwszą motopompą, a
krótko potem, w 1936 r. na zawodach
pożarniczych zdobyli w nagrodę kolejną motopompę marki Silesia. Wiekowy dorobek procentuje również
obecnie. Mimo sąsiedztwa jednostki

Fot. Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska”
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RAZEM MAJĄ
PONAD DWIEŚCIE LAT
23 września Ochotnicza Straż Pożarna w Bieżuniu (powiat żuromiński) świętowała
110-lecie swojego istnienia. Razem z OSP okrągłe urodziny obchodziła tylko o
dziesięć lat młodsza strażacka orkiestra dęta.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w miejscowym kościele. Koncelebrze przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski. Po mszy uczestnicy ceremonii przeszli na plac przed Muzeum
Małego Miasta na jubileuszowy apel. Gospodarzom
towarzyszyły delegacje straży z całego powiatu żuromińskiego. Nie zabrakło też mieszkańców Bieżunia
i przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i pożarniczych. Wśród obecnych osobistości
między innymi byli posłowie na Sejm RP Anna
Cicholska i Waldemar Olejniczak oraz marszałek
województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Jubilatka na licznie przybyłych gości w pełni zasłużyła. Zrzesza ponad stu pięćdziesięciu członków,
w tym osiemdziesięciu dziewięciu czynnych. Druhowie ci prowadzą aktywną działalność operacyjną,
a także służą społeczną aktywnością swojej miejscowości i gminie w wielu lokalnych przedsięwzięciach.
W ostatnich latach wykonany został gruntowny
remont remizy, w ramach którego wymieniono sys-

tem ogrzewania i instalację elektryczna w budynku.
Strażacy zadbali także o polepszenie pożarniczego
wyposażenia o nowy specjalistyczny sprzęt. Podczas jubileuszu przekazano bieżunianom kolejce
cenne przedmioty: motopompę, aparaty ochrony
dróg oddechowych i obuwie specjalne. Dar, który
na ręce prezesa OSP Zygmunta Liszewskiego przekazał marszałek A. Struzik, sfinansowany został ze
środków samorządu województwa mazowieckiego.
Oprócz dowodów uznania i wdzięczności w postaci
darów materialnych nie zabrakło wyróżnień honorowych. Jubilatka uhonorowana została Medalem
Pamiątkowym „Pro Masovia” , a zasłużeni strażacy odznaczeniami pożarniczymi, statuetkami św.
Floriana, odznakami Honorowy Strażak Powiatu
Żuromińskiego i dyplomami.
Po uroczystym apelu nadszedł czas przedniej zabawy. Na scenie wystąpiło kilka zespołów. Główną
atrakcją wieczoru był koncert popularnego zespołu
„Bayer Full”.
Stefan Todorski

DWANAŚCIE EFEKTYWNYCH LAT
Ochotnicza Straż Pożarna w Kuninie (gmina Goworowo, powiat ostrołęcki)
powstała przed dziewięćdziesięciu laty. Trudne losy sprawiły jednak, że w
końcu ubiegłego wieku kwalifikowała się w zasadzie do rozwiązania. Siedziba
stowarzyszenia była mocno zdewastowana. Samochód strażacki nadawał się
praktycznie na zezłomowanie. Na szczęście w 2005 roku nastąpiło odrodzenie.
Dzięki grupie strażaków, którym „chciało się
chcieć”, efektywnej pomocy przychylnych straży instytucji i ludzi dobrej woli oraz bardzo efektywnemu wsparciu księdza proboszcza Józefa Kacperskiego, który przyjął w OSP funkcję wiceprezesa, straż
w ciągu dwunastu lat dorównała czołówce straży z
ostrołęckiego powiatu. Przede wszystkim udało się
przeprowadzić kapitalny remont i przywrócić pełną
funkcjonalność remizie. W miejsce starego „wraka”
pojawiły się dwa sprawne samochody wyposażone w sprzęt specjalistyczny. Spełniwszy wymagane
warunki jednostka włączona została do Krajowego
Systemy Ratowniczo – Gaśniczego.

STRAŻACY HARCERZOM
W powiecie lipskim przez trzy dni trwały uroczystości i imprezy uświetniające XXVI Dni Chorągwi
Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego. Oprócz harcerzy uczestniczyły w nich służby
ratownicze. Nie zabrakło zatem straży pożarnych.
Wśród głównych zadań strażaków wymienić
warto: zabezpieczenie gry terenowej na rzece
Wiśle, udział w zorganizowaniu wystawy edukacyjnej, pokaz ratownictwa wodnego – podjęcie z wody osoby zagrożonej utonięciem i pre10 | S T R A Ż A K

zentacja ścianki wspinaczkowej. W imprezach
i pokazach, na które wraz z harcerzami przybyli mieszkańcy Lipska i powiatu, wzięły udział
Ochotnicze Straże Pożarne z Lipska, Solca nad
Wisłą, Kochanówki i Skaryszewa.
SAT
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W tym roku przypadł straży okrągły jubileusz. Zorganizowano więc jubileuszowe obchody,
na które złożyła się msza święta i uroczysty apel.
Jubilatka uhonorowana została m. in. nadanym
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” i listem
gratulacyjnym od prezesa Zarządu Głównego
Związku OSP RP Waldemara Pawlaka. Były też
odznaczenia dla zasłużonych strażaków. Wśród
licznie odznaczanych Złoty Znak Związku
otrzymał dh ks. Józef Kacperski, a Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Wiesław
Klimaszewski.
S.T.

Wydarzenia

JUBILEUSZ Z ZAWODAMI
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Lipsku świętował sześćdziesiątą rocznicę
utworzenia pierwszego zarządu powiatowego
w swoim powiecie. Uroczystość połączona z
powiatowymi zawodami sportowo – pożarniczymi
odbywała się na stadionie w Rzeczniowie.
W zorganizowanych przez Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych
wystartowały drużyny męskie i żeńskie złożone
tak z osób dorosłych, jak też członków drużyn
młodzieżowych. Drużyny młodzieżowe wystartowały w biegu sztafetowym z przeszkodami i
ćwiczeniu bojowym. Tak w grupie dziewcząt, jak
i chłopców pierwsze miejsce przypadło Ochotniczej Straż Pożarnej Turza Mała.
W klasyfikacji generalnej dorosłych – startujących w ćwiczeniu bojowym i sztafecie 7 x 50 metrów
- najwyższe trofeum zdobyła drużyna męska z OSP
w Słupsku, natomiast dyplom za pierwsze miejsce
kobiet powędrował do OSP w Turzy Małej. Oceniającą zawody, złożoną z funkcjonariuszy KP PSP
w Płońsku i KP PSP w Mławie komisją sędziowską
kierował sędzia główny Dariusz Majewski.
SAT

Powołany w 1957 roku zarząd obejmował
działaniem dwadzieścia pięć ochotniczych
straży pożarnych, które dysponowały łącznie czterema samochodami. Obecnie cztery
samochody to niejednokrotnie za mało nawet dla jednej gminy. Jubileusz był okazją
do udekorowania sztandaru oddziału Zło-

tym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dekoracji dokonał przewodniczący
Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Tomasz Krzyczkowski, a akt
nadania medalu odebrał prezes ZOP ZOSP
RP Janusz Witczak.
W rozgrywanych zawodach wystartowały drużyny OSP (mężczyźni i kobiety) oraz
MDP (chłopcy i dziewczęta). Dorośli wystartowali w dwóch konkurencjach – ćwiczenie bojowe i sztafeta z przeszkodami 7
x 50 m. Młodzieżowcy rywalizowali w bojówce i sztafecie z przeszkodami (400 m.)
według regulaminu CTiF. Zawody oceniała
komisja sędziowska, którą kierował sędzia
główny mł. bryg. Jarosław Bajor. W zawodach na najwyższym podium stanęli: mężczyźni, kobiety i dziewczęta z OSP w Pawliczce oraz chłopcy z OSP w Grabowcu i
Kochanówce. S.T.

NAJSPRAWNIEJSI W POWIECIE

30 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie o mistrzostwo
powiatu mławskiego walczyły wyłonione z poszczególnych gmin ochotnicze straże pożarne.

Z MYŚLĄ O OBCHODACH
100-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu spotkali się historycy i muzealnicy zajmujący
się utrwalaniem historii pożarnictwa na Mazowszu. Celem przygotowanego przez
kierownika muzeum Zbigniewa Todorskiego spotkania było omówienie planu
( i sposobów realizacji) działań strażackiej placówki muzealnej wkomponowanych
w przyszłoroczne obchody 100-lecia niepodległości Polski.
Zebrani poparli (deklarując własną pomoc)
cztery przygotowywane przedsięwzięcia: zorganizowanie wystawy czasowej, wydanie publikacji zwartej (książkowej), wybicie medalu
pamiątkowego oraz zorganizowanie uroczystości obejmującej programem otwarcie wystawy,
promocję wydanej książki i medalu, połączonej

jednocześnie z prelekcją na temat działalności
strażaków w POW na terenie Mazowsza. Zaplanowane przedsięwzięcia mają dokumentować
wkład straży pożarnych w odzyskiwanie i umacnianie wolności po 123 latach niewoli.
W związku z rozpoczęciem przedstawionych
prac Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu zwraca się

z apelem do ochotniczych straży pożarnym o udostępnienie dokumentów, fotografii, archiwalnych
legitymacji świadczących o związkach straży z Polską Organizacją Wojskową i wkładzie strażaków w
odzyskiwanie niepodległości. (kontakt: Muzeum
Pożarnictwa, 08-130 Kotuń, ul. Wiejska 9, tel.
25 641 44 40, tel. kom. 606 985 413)
ST
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KSIĘŻA W DZIEJACH STRAŻY POŻARNYCH
NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
KAPŁANI ŻYJĄCY W XIX I PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU TO WIELCY SPOŁECZNICY, KTÓRZY KIEROWALI SIĘ
ZASADĄ, IŻ DROGA DO BOGA PROWADZI PRZEZ SŁUŻBĘ I POŚWIĘCENIE DLA CZŁOWIEKA. OWOCEM SPOŁECZNEJ
PRACY KSIĘŻY BYŁY POWSTAJĄCE W WIELU PARAFIACH STOWARZYSZENIA STRAŻY OGNIOWYCH OCHOTNICZYCH.
Otwarcie Straży Ogniowej Ochotniczej w Sochaczewie w dniu 9 lipca 1880 roku rozpoczęto
uroczystym nabożeństwem w miejscowym kościele, co świadczy, że więź strażaków z Kościołem była od samego początku. W latach 30. XX w.
funkcję kapelana w składzie Rady Sztabowej OSP
Sochaczew pełnił ks. Wincenty Trojanowski.
Ks. Antoni Pomirski (1875-1928), gdy w
1902 r. został wikariuszem w Dzierzgowie,
zachęcał mieszkańców do założenia straży
ogniowej. Jednak dopiero gdy uderzył piorun
w dworską stajnię, którą dzięki skutecznym
działaniom zdołano ocalić gasząc ogień, okazała się potrzeba założenia straży i zakupu narzędzi do gaszenia pożaru.
W 1907 r. proboszcz, ks. Stanisław Kowalski,
założył wspólnie z kilkoma parafianami Ochotniczą Straż Ogniową w Zawidzu i parafialną orkiestrę, która w krótkim czasie została przekształcona w orkiestrę strażacką. W 1908 r. z inicjatywy
ks. Józefa Pielaszewskiego (1862-1916) powstała
straż ogniowa i orkiestra strażacka w Skępem.
Ks. Leonard Lipka (1884-1955), po święceniach w 1909 r., został skierowany na pierwszy
wikariat do Dobrzynia nad Wisłą. Był inicjatorem i pierwszym sekretarzem straży ogniowej
założonej tu w 1910 r. Kolejną jego inicjatywą było zorganizowanie w 1911 r. orkiestry
strażackiej. Gdy w 1911 r. odchodził z parafii,
jednogłośnie przyznano mu godność członka
honorowego. Kolejną straż przy poparciu ks.
Lipki założono w 1917 r. w Bożewie Przyjęto na członków czynnych kilkadziesiąt osób:
chłopców i dziewcząt.
Ks. Wincenty Borkowski (1865-1935) założył
w 1912 r. SOO w Tłuchowie i był jej pierwszym
prezesem. Funkcję te pełnił do 1929 r. W 2008
r. strażacy tłuchowscy ufundowali założycielo-

wi i pierwszemu prezesowi tablicę pamiątkową
w bocznej kruchcie kościoła parafialnego, którą
poświęcił biskup Roman Marcinkowski.
Kapelanem Komendy Obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej w Radzyniu Podlaskim od
1916 r. był ks. wikariusz Karol Wajszczuk. POW
działała w oparciu o straże pożarne, a najprężniej w oparciu o założoną w 1917 r. w Branicy
Radzyńskiej Kolonii. Ks. Wajszczuk wyjeżdżał
rowerem lub furmanką, często w cywilnym
ubraniu, na zebrania do lasów w okolicach Płudów, Turowa, Kąkolewnicy i Żukowoli, tam odbierał przysięgę od żołnierzy POW, którymi w
znacznej liczbie byli strażacy, a na plebanii był
punkt kontaktowy powiatu radzyńskiego. Ks.
Wajszczuk urodził się w Siedlcach w 1887 r. Męczeńską śmierć poniósł w obozie koncentracyjnym w Dachau 1.07.1943 r.
Ks. Czesław Morawski (1881-1930), będąc w
latach 1908-1922 proboszczem w Rościskach,
współpracował ze strażą ogniową, wspierając ją
moralnie i finansowo. W tych latach straż zakupiła 2 wozy rekwizytowe, sikawki, kubły, czapki,
pasy i 13 bluz dla strażaków.
Z inicjatywy ks. Kazimierza Dymitrowicza powstała w 1922 r. OSP w Hołubli. Proboszcz zakupił za własne pieniądze sikawkę i 2 beczkowozy.
Ks. Józef Salwowski (1888-1942) zorganizował w 1923 r. straż ogniową w Łęgu Probostwo i
był jej pierwszym prezesem, w 1925 r. przekazał
plac pod budowę remizy. W 1929 roku jednostka otrzymała sztandar, który w czasie II wojny
światowej został ukryty na strychu kościoła
parafialnego. 7.03.1941 r. został wywieziony
do Działdowa i tam uwięziony razem z innymi
księżmi diecezji płockiej. Zamordowany został
8.09.1941 r. przez Niemców w Działdowie
Ks. Teodor Mateuszczyk (1885-1942) założył

Zarząd OSP Węgrów w 1926 r. z prezesem ks. Aleksandrem Woydyno. (w oryginale zdjęcie ma kolor sepii)
12 | S T R A Ż A K
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Ks. Karol Wajszczuk (1887-1942),
kapelan Komendy Obwodu POW
w Radzyniu Podlaskim.
w 1926 r. straż ogniową i wybudował remizę w
Radzikach, był jej pierwszym prezesem. Już jako
emeryt, został 23.10.1939 r. aresztowany przez
Niemców. Przebywał w obozach w Stutthofie,
Sachsenhauzen i w Dachau. Poniósł tu 18.05.1942
r. śmierć męczeńską w komorze gazowej.
W latach 1926-1932 prezesem OSP w Węgrowie był ks. Aleksander Woydyno. Podczas pełnienia przez niego funkcji prezesa, nastąpiło w
1931 r. połączenie odrębnie działającego Autopogotowia Pożarniczego z Oddziałem OSP.
Ważną rolę w KSRG pełni OSP Niepokalanów,
założona przez o. Maksymiliana Kolbe. Jej początkiem w 1928 r. był oddział samoobrony
przeciwpożarowej. Po przeprowadzeniu szkoleń i zgromadzeniu sprzętu, w 1931 r. powołano pierwszy Zarząd z prezesem o. Florianem
Koziurą i naczelnikiem br. Salezym Mikołajczykiem. Straż zarejestrowano w 1932 r.
Ks. Andrzej Zakrzewski w książce: „Księża diecezji płockiej prekursorami Towarzystw
Ochotniczych Straży Ogniowych”, wyd. w 2015
r., opublikował 49 opracowanych not biograficznych księży zaangażowanych w powstanie
i działalność straży pożarnych w diecezji oraz
wymienił nazwiska 56 księży spoza diecezji
płockiej i miejsca ich pracy społecznej. Zasługi
księży w powstawanie straży pożarnych ukazał
też prof. Tadeusz Olejnik w publikacji: „Towarzystwa Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Polskim”, wyd. w 1996 r. 


Zbigniew Todorski



Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

Dyplom odznaczenia ks. Karola Wajszczuka
Krzyżem Niepodległości w 1931 r

