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Strażak Mazowiecki

Tegoroczne, wyjątkowo gorące lato powoli 
kończy się. Upały i związane z nimi nawałni-
ce wymagały od strażaków szczególnej czuj-
ności i częstszych, niż zwykle, ratowniczych 
działań. Miejmy nadzieję, że jesień okaże 
się łaskawa i przyniesie spokojne miesiące. 
Oprócz czasu poświęcanego na niesienie po-
mocy potrzebującym druhowie przeznacza-
li więcej, niż w innych latach, dni na działal-
ność organizacyjną i gospodarczą. W to lato 
bowiem z różnych przyczyn, a szczególnie z 
uwagi na setną rocznice odzyskania przez 
Polskę niepodległości, organizowały straże 
więcej uroczystości i otwartych imprez.

Najbardziej oczekiwanymi, ale wymagają-
cymi wyjątkowych starań, były odbywające 
się od początku wiosny do jesieni jubileusze 
100-lecia istnienia straży. W bieżącym roku 
stuleci na Mazowszu było bez wątpienia naj-
więcej. Nie o wszystkich jesteśmy w stanie 
napisać. Niemniej o niektórych pisaliśmy w 
poprzednim numerze Strażaka Mazowiec-
kiego, o kilku piszemy w numerze bieżącym 
i jeśli warunki pozwolą, na stulecia wygo-
spodarujemy trochę miejsca w ostatnim nu-
merze tego roku.

Letnie miesiące są zazwyczaj czasem 
sprawdzania strażackich umiejętności pod-
czas rozgrywanych na rożnych szczeblach 
zawodów sportowo – pożarniczych. Na 
Mazowszu mogliśmy w lecie przypatrywać 
się dwóm imprezom rangi wojewódzkiej. 
16 czerwca w Węgrowie rywalizowały ze 
sobą strażackie ekipy podczas Wojewódz-
kich Zawodów Ratownictwa Wodnego i 
Przeciwpowodziowego OSP. 15 września w 
Pruszkowie rozegrane zostały poprzedzone 
eliminacjami strefowymi, Wojewódzkie Za-
wody Ochotniczych Straży Pożarnych dla 
drużyn męskich i żeńskich. Obydwa sporto-
we wydarzenia staramy się w miarę szeroko 
Szanownym Czytelnikom przybliżyć.

Niniejszy numer SM zawiera też garść in-
formacji z akcji letniej dla młodzieżowych 
drużyn pożarniczych – z obozów szkolą-
cych przyszłych dowódców MDP, jak też z 
warsztatów muzycznych dla artystycznie 
uzdolnionej młodzieży strażackiej. Prezen-
tuje także inne przedsięwzięcia naszych 
działaczy – między innymi regionalny prze-
gląd strażackich orkiestr dętych. Tradycyjnie 
już zamieszczamy na łamach opracowany 
przez oficerów Mazowieckiej Komendy Wo-
jewódzkiej PSP materiał szkoleniowy oraz 
kolumnę przybliżającą naszą historię. Tym 
razem miejsce historii zajmuje lista OSP 
obchodzących w tym roku 100-lecie działal-
ności, uhonorowanych z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości nada-
ną przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP okolicznościową statuetką. 
Życzymy przyjemnej lektury. 
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świę-
tą, którą koncelebrowali o. Marcin Borządek, ks. 
Zenon Wójcik (powiatowy kapelan strażaków) 
i ks. Marek Widzyk. Po mszy przeprowadzony 
został okolicznościowy apel, podczas którego 
zaprezentowano dorobek jubilatki, a następnie 
uhonorowano stulatkę i jej członków licznymi 
wyróżnieniami przyznanymi za ofiarną, a zara-
zem efektywną społeczną służbę. O niewątpliwej 
słuszności i potrzebie wyróżnienia OSP w Mi-
stowie świadczy jej bogata historia rozpoczęta 
we wrześniu 1918 roku. Wówczas to z inicjatywy 
nauczyciela miejscowej szkoły p. Lelicińskiego 
dwudziestu dwóch mężczyzn utworzyło Straż 
Ogniową Ochotniczą, którą pokierowali prezes 
Piotr Wójcicki i naczelnik Józef Bartnicki. Krót-
ko po utworzeniu Piotr Wójcicki podarował 
strażackiemu stowarzyszeniu plac, a mieszkań-
cy wsi drewno na budowę drewnianej strażnicy. 
Wybudowanie własnej siedziby stało się już tym 
samym niewielkim problemem. Po trzech latach 
działania jednostka obdarowana została w do-
wód uznania sztandarem. W 1939 r. w przeded-
niu II wojny światowej druhowie z Mistowa 
wygrali zawody pożarnicze w Mińsku Mazo-
wieckim zdobywając w nagrodę sikawkę ręczną. 
Trzy lata po wojnie natomiast wprowadzili się 
do nowej remizy. W latach sześćdziesiątych sie-
dzibę trzeba było rozbudowywać, choćby po to, 
by móc garażować w niej samochód. Pierwszy 
pojazd – żuk wraz z dwukółką na węże przy-
dzielono mistowianom w 1973 r. Od roku 2003. 
straż dysponuje samochodem marki Magirus, a 
od roku 2008 rozbudowaną, zmodernizowaną i 
wyremontowaną po raz kolejny strażnicą.

Na jubileusz i powiatowe święto przybyły de-
legacje OSP z całego powiatu. Oprawę muzycz-
ną przygotowała orkiestra dęta OSP w Trąbkach 
(gmina Pilawa, powiat garwoliński).Nie zabra-
kło mieszkańców wsi. Bardzo liczne grono gości 
stanowili przedstawiciele państwowych, woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych władz tak 
samorządowych, jak też pożarniczych. Wśród 
gości między innymi byli: posłowie na Sejm RP 

Teresa Wargocka i Czesław Mroczek, wicemar-
szałek województwa mazowieckiego Janina Ewa 
Orzełowska, prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego (jednocześnie Powiatowego) Związ-
ku OSP RP Antoni Jan Tarczyński – starosta 
miński, przedstawiciel Komendanta Wojewódz-
kiego PSP st. bryg. Waldemar  Dejneko i komen-
dant powiatowy PSP st. bryg. Paweł Parobczak. 
Prezes Antoni J. Tarczyński udekorował sztandar 
OSP Złotym Znakiem Związki. Marszałek Jani-
na E. Orzełowska wręczyła jubilatce Medal Pa-
miątkowy „Pro Masovia”i prezent, którym były 
dwa powietrzne aparaty oddechowe. Oprócz 
wymienionych wyróżnień i prezentu stulatka 
otrzymała pamiątkowe statuetki i listy gratu-
lacyjne, w tym list wraz z okolicznościowym 
medalem Senatu RP od wicemarszałek Senatu 
RP Marii Koć. Wiele wyróżnień otrzymali też 
zasłużeni druhowie. Złotym Znakiem Związ-
ku udekorowano prezesa OSP Ryszarda Parola. 
Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza 
wręczono Henrykowi Wocialowi i Mirosławowi 
Sadochowi. Były też wręczane medale „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”, odznaki „Strażak Wzo-
rowy”, trzy indywidualne medale „Pro Masovia, 
ponadto nadawane przez Zarząd Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim 
odznaki „Krzyż Floriana” i pamiątkowe statuetki 
św. Floriana, listy gratulacyjne, między innymi: 
od prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka i 
marszałka województwa mazowieckiego Adama 
Struzika. Połączone w Mistowie święto powiato-
we dla strażaków ochotników i funkcjonariuszy 
PSP ważne było z osobistych względów także dla 
zawodowców. Grupa strażaków PSP otrzymała 
podczas uroczystości akty mianowania na wyż-
sze stopnie służbowe.

Za udział w uroczystościach jubilatka zrewan-
żowała się gościom rozdawanymi egzemplarza-
mi wydanej z okazji setnej rocznicy powołania 
mistowskiej straży książki zatytułowanej „100 lat 
OSP w  Mistowie 1918 – 2018”.

  Tekst i fot. Stefan Todorski

ŚWIĘTOWANIE  
Z POWIATEM

30 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Mistowie (gmina 
Jakubów, powiat miński) świętowała setną rocznicę swojego 
powstania. Mistowski jubileusz połączono z powiatowymi 
obchodami Dnia Strażaka.
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Od kapelana

Jan Paweł II przypomina, że wolność człowieka jest ograniczona tak, jak 
ograniczony jest sam człowiek. Właśnie dlatego wolność nie jest tym samym 
co dowolność działania, a podstawowym warunkiem właściwego wykorzy-
stania wolności jest respektowanie nierozerwalnej więzi, jaka istnieje mię-
dzy wolnością a prawdą. Właśnie dlatego „żaden człowiek nie może uchylić 
się od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżniać dobro 
od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w 
głębi ludzkiego ducha” (VS 2). Wolność oznacza ciągły wybór, a „dokonując 
wyboru człowiek decyduje zarazem o sobie samym, opowiada się swoim 
życiem za Dobrem lub przeciw niemu, za lub przeciw Prawdzie” (VS 65). 
Podejmowane wybory wpływają na los tego, kto się na nie decyduje.

„Człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skie-
rować go ku bożkom (por. 1 Tes 1,9), przemieniając «prawdę Bożą w kłamstwo» (por. Rz 1,25); przy-
tępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwencji 
człowiek, który ulega relatywizmowi i sceptycyzmowi (por. J 18,38), zaczyna szukać złudnej wolności 
poza samą prawdą” (VS 1). 

Kryzys myślenia oraz ucieczka od rzeczywistości to efekt tchórzostwa człowieka wobec prawdy 
o sobie i świecie. Ów lęk wobec prawdy spowodowany jest tym, iż „harmonia między wolnością a 
prawdą wymaga niekiedy niezwykłych ofiar i trzeba za nią płacić wysoką cenę: może prowadzić 
nawet do męczeństwa. Jak jednak dowodzi powszechne i codzienne doświadczenie, człowiek dozna-
je pokusy, by zniszczyć tę harmonię: «nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę. Nie czynię 
bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę» (Rz 7,15.19)” (VS 102).

Człowiek decyduje się na dramat grzechu wtedy, „gdy nie uznaje już Boga za swego Stwórcę i chce 
sam – w całkowitej niezależności – decydować o tym, co jest dobre, a co złe. «Tak, jak Bóg, będziecie 
znali dobro i zło» (Rdz 3,5).” (VS 102). W ten sposób ucieczka od prawdy staje się ucieczką wolności 
od wolności. Tymczasem „według wiary chrześcijańskiej i nauki Kościoła «tylko wolność podporząd-
kowana Prawdzie prowadzi osobę ludzką ku jej autentycznemu dobru. Dobrem osoby jest istnienie 
w prawdzie i czynienie Prawdy»” (VS 84).

Wyzwolenie w Chrystusie, wyzwolenie do prawdziwej miłości i do pełni prawdy stanowi centrum głę-
bokiej refleksji teologii św. Pawła. Dla Apostoła Narodów wolność jest sprawą wybitnie osobistą. On sam 
doświadczył wyzwalającej mocy zmartwychwstałego Pana i posiada specjalną prorocką misję wyzwole-
nia wczesnego chrześcijaństwa z błędnych interpretacji prawa, które mogłyby krępować Ewangelię.

Wyzwolenie z niewoli do wolności w Chrystusie jest wielkim darem miłosiernego Boga dla całej 
ludzkości. Jest darem i zadaniem, gdyż otrzymanie daru wolności zobowiązuje, na wzór Chrystusa, 
do posłuszeństwa we wszystkim woli Ojca. Z jakiej niewoli wyzwolił nas Chrystus i do czego zobo-
wiązuje nas dar wolności?

Grzesznik jest w jarzmie niewoli. Odczuwa brak wolności, gdyż pozostaje zniewolony grzechem. 
Jest jakby podzielony na dwie jaźnie. On sam zwraca się przeciwko sobie, dokonuje takiego wybo-
ru na własny rachunek. Jego prawdziwe nieszczęście polega na tym, że grzech nie znajduje się na 
zewnątrz niego, lecz mieszka w nim samym (por. Rz 7, 17). Człowiek, który grzeszy, posiada mimo 
wszystko wolność widzenia dobra i rozsądzania, gdzie znajduje się dobro moralne, które jest praw-
dziwe i święte. Niezależnie od tego, jaka jest moc grzechu, siła zła pozostaje w grzeszniku i on sam 
musi zdać z niej rachunek (por. Rz 7, 7-25). 

Adam chciał używać swej wolności dla wywyższenia siebie samego, Jezus Chrystus obchodzi się 
ze swą wolnością jak z darem i oddaje się całkowicie Ojcu (por. Rz 3, 5; Flp 2, 5-11). Chrystus, dobro-
wolnie oddając się Ojcu, ukazuje pełnię i prawdę wolności. Przez Ducha Świętego poucza, że każdy 
człowiek może być prawdziwie wolny, kiedy składa dziękczynienie zawsze i wszędzie, posługuje się 
swą wolnością jak darem Ojca i oddaje się Ojcu w służbie braciom i siostrom, jak On sam to uczynił.

Przejście z niewoli do wolności jest przejściem z egocentryzmu i uporu do poddania się pełnej mi-
łości woli Boga. Należy bowiem pamiętać o tym, że można mieć udział w wolności Chrystusa jedynie 
wtedy, gdy podejmie się trud wydania na śmierć naszego egoistycznego " ja". 

Wolność będąca darem Chrystusa może przetrwać jedynie przez wiarę rozumianą jako wdzięcz-
ne, pokorne, radosne przyjęcie Tego, który jest Prawdą, Zbawcą i Źródłem prawdziwej wolności. Im 
więcej wdzięczności w wierze, tym większa będzie twórcza moc odpowiedzi udzielanej Bogu. Mocą 
Ducha Świętego rodzi się wewnątrz nas postulat etyczny, aby żyć tą wolnością, do której Chrystus 
nas wyswobodził. Chcąc żyć twórczo i wiernie nowym życiem i wolnością w Jezusie Chrystusie, nie 
wolno nigdy zapominać o tym, że są one nie tylko darem Stwórcy, lecz także owocem śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Dlatego można żyć w tej wolności jedynie wtedy, kiedy się czci i przeżywa 
z wdzięcznością tajemnicę krzyża i zmartwychwstania.

Wolność w Jezusie Chrystusie ofiarowana jest wszystkim po to, aby przyjęli w swym życiu postawę 
zaangażowania. Chrystus chce, aby każdy człowiek był wolny od egoizmu, który łączy go z grzechem 
świata i z całą sumą fałszu, niesprawiedliwości i gwałtu. Chrystus jest Nowym Przymierzem i stawia 
sprawę jasno. Dla człowieka istnieją tylko dwie możliwości wyboru: albo zwróci się do Chrystusa i stanie 
się Jego uczniem, albo pozostanie niewolnikiem zbiorowego egoizmu, zuchwałości, fałszu i złośliwości.

Poprzez swoją miłość do grzeszników Jezus ukazał nam taki rodzaj wolności, dla którego uczynił 
nas wolnymi. Jest to wolność miłowania się wzajemnie w Chrystusie, z Chrystusem i na sposób Chry-
stusowy. Podstawą takiej wolności jest wiara w Boga, który jest Miłością, i w Tego, który odsłania 
nam pełny wymiar miłości Ojca.

Niemoc grzesznego człowieka jest bardzo wielka. W Bogu upatruje on często zagrożenie własnej 
autonomii, podobnie jak zresztą w każdej zależności od drugiego człowieka. Wyzwolenie przez 
Chrystusa pozwala nam widzieć całe stworzenie jako wielki dar miłosierdzia Bożego i jako zapro-
szenie, powołanie do życia we wspólnocie. W takiej perspektywie odnajdujemy prawdziwe związki 
miłości w zbawczej solidarności z Chrystusem.

W sierpniu pielgrzymi udają się na Jasną Górę, by tam ciągle na nowo odzyskiwać w pełni dar Bo-
żej Wolności. Czynią to i strażacy. W drodze przez trud, wyrzeczenie i modlitwę na nowo ugrunto-
wujemy najwyższe wartości: Bóg, Honor i Ojczyznę. A w naszej Strażackiej dewizie: Bogu na chwałę 
a ludziom na ratunek. kapelan strażaków - ks. Jerzy

W numerze: 100-Lecie odzyskania Niepodległości w Organizmie KościołaW numerze:

WOJEWÓDZKIE   
ZAWODY 
WODNIAKÓW
fot Stefan Todorski 
 

WIEKOWE
OSP
04-05 

NAJLEPSI  
NA WODZIE
06

TURYSTYCZNIE 
I SZKOLENIOWO
07 

PORCJA WAŻNEJ   
WIEDZY
08-09 

NAJSPRAWNIEJSI 
W WOJEWÓDZTWIE 
10 

ORKIESTRY  
W CIECHANOWIE 
11

NASZA OKŁADKA

Wydawca: 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

Adres redakcji: 
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 3, 
tel. 22 654 03 47, 22 654 03 07
fax 22 654 03 47, 
e-mail:strazak-mazowiecki@tlen.pl

Redaguje kolegium: 
redaktor naczelny Stefan Todorski, 
tel. 601 213 842



   |   S T R A Ż A K  M A Z O W I E C K I  |  lipiec-wrzesień 201804

100 - lecia OSP


Setna rocznica OSP Repki była filarem powia-

towych obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość 
rozpoczęła się polową mszą świętą odprawioną 
przez powiatowego kapelana strażaków ks. Krzysz-
tofa Kisielewicza, po której przeprowadzony został 
okolicznościowy apel. W trakcie apelu jubilatka 
odznaczona została nadanym przez Prezydium 
Zarządu Głównego Związku OSP RP Złotym Zna-
kiem Związku, a także przyznanym przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiąt-
kowym „Pro Masovia”. Wyróżnień oczywiście było 
więcej. Stulatka wyróżniona została między inny-
mi przez samorząd powiatu sokołowskiego figurą 
świętego Floriana i listami gratulacyjnymi prezesa 
Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka i 
wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Utwo-
rzona w 1918 roku jednostka w pełni na otrzymane 
wyróżnienia zasłużyła. Już w 1921 r. społeczeństwo 
w dowód uznania ufundowało jej sztandar. Sztan-
dar przetrwał, dzięki ukryciu go na czas niemiec-
kiej okupacji w kościele w Szkopach. Osiem lat po 
utworzeniu straż dysponowała drewnianą remizą i 
umocnionym faszyną przeciwpożarowym zbiorni-
kiem wodnym. W latach sześćdziesiątych ub. wieku 
druhowie dorobili się murowanej strażnicy. Niestety, 
w  około 30-letnich murach wybuchł groźny pożar. 
Na szczęście w ciągu dwóch lat straż zdołała budy-
nek całkowicie odbudować. Obecnie włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP 
dysponuje funkcjonalną strażnicą i nowoczesnym 
średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym 
GBA 2,5/27. Docenienie straży połączone zostało 
z uhonorowaniem zasłużonych strażaków. Prezes 
OSP Jan Stasiuk odznaczony został Złotym Znakiem 
Związku. Druha Antoniego Adamczuka wyróżnio-
no Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. 
Grono strażaków otrzymało medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” i odznaki „Strażak Wzorowy”. Nie 
brakowało też podziękowań i gratulacji, które mię-
dzy innymi bezpośrednio druhom składali: senator 
RP Waldemar Kraska,  poseł na Sejm RP Marek Sa-
wicki, wicemarszałek województwa mazowieckiego 
Janina Ewa Orzełowska, starosta sokołowski Leszek 

Iwaniuk oraz przedstawiciele wojewódzkich, powia-
towych i gminnym władz pożarniczych.


W setną rocznicę powstania, po polowej mszy 

świętej, którą celebrował ks. dr  Krzysztof Mali-
nowski, Ochotnicza Straż Pożarna w Buczynie (gm. 
Kosów Lacki) otrzymała nadany przez Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP sztandar. Wręczył go i udekorował Złotym Zna-
kiem Związku członek Prezydium ZOW ZOSP RP 
Wojciech Wicherski. Ponadto stulatka wyróżniona 
została medalem „Pro Masovia”, statuetkami, listami 
gratulacyjnymi i obdarowana prezentem od samo-
rządu województwa mazowieckiego – agregatem 
prądotwórczym, który wręczyła wicemarszałek wo-
jewództwa Janina Ewa Orzełowska. Buczyńska OSP 
nieomal od pierwszych lat działania funkcjonowała 
we własnej remizie, w której w okresie okupacji hi-
tlerowskiej odbywało się tajne nauczanie miejsco-
wych dzieci. Po kilkudziesięciu latach, kiedy we wsi 
przestała istnieć szkoła, szkolne obiekty przekazano 
właśnie straży. W latach dziewięćdziesiątych budyn-
ki (lekcyjny i mieszkalny po kadrze nauczycielskiej) 
dostosowano do strażackich potrzeb, a w ostatnich 
latach gruntownie wyremontowano i zmoderni-
zowano. Za aktywną działalność, w tym: wzorowe 
utrzymanie posiadanej bazy, liczne grono druhów 
odznaczono medalami „Za Zasługi dla Pożarnic-

twa” i odznakami „Strażak Wzorowy”. Oprócz wy-
różnień były też podziękowania i gratulacje. Składali 
je między innymi: senator RP Waldemar Kraska, 
wicemarszałek województwa mazowieckiego Ja-
nina Ewa Orzełowka, przedstawiciel Komendanta 
Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Lisiecki, ko-
mendant powiatowy PSP st. bryg, Tomasz Wilk i 
burmistrz Kosowa Lackiego Jan Słomiak.


Uroczyste obchody 100-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rozbitym Kamieniu (gmina Bielany) 
uświetniło przekazanie druhom pozyskanego z 
wojskowej  Bazy Lotnictwa Taktycznego i wyre-
montowanego na koszt gminy samochodu po-
żarniczego marki Jelcz 422. Podczas uroczystego 
apelu jubilatka odznaczona została Złotym Zna-
kiem Związku, a druhowie medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. Złotym medalem wyróżniono 
druha Tadeusza Olędzkiego. Do rozwoju OSP w 
pierwszych latach jej istnienia przyczynił się głów-
nie proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław 
Próchniewicz, który podarował część parafialnego 
placu pod budowę remizy i pomógł w gromadze-
niu materiałów na strażnicę. Obecnie włączona 
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 
zrzeszająca trzydziestu ośmiu członków jednostka 
pełni społeczną służbę w funkcjonalnej remizie, na 
której w dniu obchodów 100-lecia odsłonięto ta-
blicę upamiętniającą 21 strażaków aresztowanych 
15 lutego 1945 roku przez urząd bezpieczeństwa 
publicznego i zesłanych do obozu pracy na Syberię.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Stulatki
z sokołowskiego

W powiecie sokołowskim na progu lata trzy ochotnicze straże pożarne 
świętowały 100-lecie swojego istnienia. 3 czerwca odbył się huczny  
jubileusz w Rozbitym Kamieniu, 17 czerwca uroczyste obchody przeżywano  
w Repkach, 1 lipca jubileuszowe świętowanie miało miejsce w Buczynie.
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100 - lecia OSP

Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą konce-
lebrowaną przez księży Sylwestra Głogowskiego, 
Bogdana Brusika i Wiesława Ozdobę. Po mszy dla 
uczczenia 100-lecia straży i 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości podniesiono flagę pań-
stwową na maszt i odegrano hymn państwowy. Pod 

powiewająca flagą dowódca uroczystości Jan Cyran 
złożył meldunek o gotowości do apelu komendan-
towi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w 
Lipsku Tomaszowi Krzyczkowskiemu (jednocześnie 
przewodniczącemu Sądu Honorowego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP  województwa 

mazowieckiego). Po meldunku wójt gminy Chotcza 
Janusz Witczak powitał wszystkich przybyłych na 
jubileusz, a prezes jubilatki Zdzisław Fijoł przybliżył 
zgromadzonym stuletnie dzieje swojej straży.

Przedstawiona pełna osiągnięć i zasług histo-
ria była wstępem do wyróżnień, podziękowań i 
gratulacji. Wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP Zbigniew Gołąbek 
udekorował sztandar jubilatki Złotym Znakiem 
Związku, a następnie wręczył świętującej OSP 
przyznany przez Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Był 
też poświęcony i uroczyście przekazany prezent na 
kołach – samochód pożarniczy marki Opel Viva-
ro. Oprócz tych i innych zaszczytów dla straży nie 
zabrakło odznaczeń, odznak, dyplomów i wyróż-
nień dla zasłużonych strażaków. Między innymi 
Złotym Znakiem Związku uhonorowany został 
Zdzisław Fijoł. Medale Honorowe imienia Bole-
sława Chomicza otrzymali Czesław Piwowarek i 
Zbigniew Rutkowski. 

Uroczystego charakteru dodawała świętu Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Poniatowej. 
Przedniej rozrywki natomiast dostarczył krakow-
ski kabaret „Kopydłowo” ze słynnym komendan-
tem OSP w Kopydłowie – Leszkiem Benke. 

   S. Todorski

W świątyni po celebrze poświęcony został 
ufundowany przez społeczeństwo sztandar, 
który później, podczas apelu w imieniu pre-
zydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP wręczył jubilatce wicepre-
zes ZOW ZOSP RP Andrzej Wyszogrodz-
ki. Apel rozpoczęto podniesieniem flagi na 
maszt i meldunkiem, który złożył Łukasz 
Ciach członkowi prezydium ZOW ZOSP 
RP Bogdanowi Rzepczyńskiemu. Wszyst-
kich uczestników uroczystości powitał, a 
następnie przedstawił krótki rys historycz-
ny jubilatki prezes OSP Edward Mordwa. 
100-lecie było oczywiście okazją do uhono-

rowania straży i jej członków odznaczeniami 
i innymi wyróżnieniami. Wiceprezes ZOW 
ZOSP RP (jednocześnie wiceprzewodniczą-
cy Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP) 
A. Wyszogrodzki wręczył jubilatce Złoty 
Znak Związku. Wiceprzewodnicząca Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego Wiesława 
Krawczyk  przekazała nadany przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Medal 
Pamiątkowy „Pro Masovia” oraz ufundowane 
przez marszałka ubrania specjalne NOMEX. 
Wójt gminy Jednorożec Krzysztof Stancel i 
przewodnicząca kapituły Statuetki Jedno-
rożca wręczyli prezesowi  OSP Edwardowi 
Mordwie Statuetkę Jednorożca i pamiątkowy 
dyplom za  szczególny wkład pracy w rozwój 
gminy i ochotniczych straży pożarnych. S.T.

Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w intencji 
strażaków w kościele pod wezwaniem świętej Anny 
w Miszewie Murowanym. Po celebrze uczestnicy 
uroczystości z asystującą orkiestrą dętą OSP w Rębo-
wie przemaszerowali na plac przy remizie jubilatki. 
Na placu, po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi 
na maszt, odbył się jubileuszowy apel. W jego trakcie 
uczestników święta zapoznano z bogatą historią jed-
nostki, strażacy zaś uhonorowano licznymi wyróż-
nieniami. Zasłużonych druhów nagrodzono między 
innymi medalami „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. 
Stulatka odznaczona została nadanym przez Prezy-
dium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Złotym Znakiem Związku.

Dla wiekowej straży i jej aktywnych członków 
nie brakowało oczywiście podziękowań i gratulacji. 
Składali je przedstawiciele wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych władz samorządowych i pożarni-
czych, wśród których  między innymi byli: starosta 
płocki Mariusz Bieniek, wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego (prezes ZOP) Związku OSP RP 
Hilary Januszczyk, komendant miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Płocku bryg. Grzegorz Padzik i 
wójt gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski.

 SAT                                                                                                                

"Setka" uroczyście i piknikowo

Sztandar na 100-lecie

Wiek społecznej służby

Ochotnicza Straż Pożarna w Chotczy (powiat lipski) ukończyła 100 lat. Z okazji 
stulecia 5 sierpnia na placu miejscowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk 
Partyzanckich w Chotczy odbyła się jubileuszowa uroczystość połączona z XII 
Piknikiem Nadwiślańskim „Bliżej Natury”.

28 lipca podniosłą uroczystość  
z okazji 100-lecia istnienia przeżywała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Jednorożcu 
(powiat przasnyski). Świętujący 
druhowie i towarzyszący im goście 
przemaszerowali spod remizy do 
miejscowego kościoła parafialnego, 
gdzie pod przewodnictwem ks. kanonika 
Andrzeja Krona odprawiona została 
w intencji strażaków msza święta. 
Następnie uczestnicy 100-lecia udali  
się pod strażnicę na uroczysty apel.

16 czerwca setne urodziny obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Niesłuchowie 
(gmina Bodzanów, powiat płocki). Na uroczystość przybyły delegacje okolicznych 
straży, a wraz z nimi mieszkańcy wsi i oficjalni goście.
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Pożarna w Brzuzie (powiat węgrowski). Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
nr II z Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie. Trzecią lokatę zdobyła OSP 
Kuligów (powiat wołomiński).

Zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach i trzem najwyżej ocenio-
nym ekipom w punktacji łącznej wręczono puchary i dyplomy za zajęte miej-
sce. OSP Brzuza za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej nagrodzona zosta-
ła silnikiem zaburtowym do łodzi ufundowanym przez firmę Aries Power 
Equipment. Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie za zajęcie drugiego 
miejsca Komendant Wojewódzki PSP ufundował skafander do nurkowania. 
Laureatka trzeciej nagrody – OSP Kuligów otrzymała nagrodę prezesa ZOW 
ZOSP RP – zestaw strażackiego wyposażenia, w tym zestaw ratowniczy R1. 
Nagrody wraz z gratulacjami między innymi przekazywali: reprezentujący 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP prezes Antoni Jan Tarczyński, 
Wojciech Wicherski i Ireneusz Królik, dyrektor Zarządu Wykonawczego 
OW ZOSP RP Małgorzata Matejczyk, komendant powiatowy PSP st. bryg. 
Jarosław Soszyński, prezes ZOP ZOSP RP Ryszard Gajewski i burmistrz Wę-
growa Krzysztof Wyszogrodzki.

Strażackie zawody były dla mieszkańców Węgrowa, zwłaszcza dzieci, oka-
zją do niecodziennego, bez wątpienia przyjemnego spędzenia czasu. Podczas 
oglądania widowiskowych wyczynów zawodników można było posilić się w 
rozstawionych przy zalewie stoiskach gastronomicznych. Dzieci mogły po-
bawić się na specjalnie przygotowanych dla nich urządzeniach. 

 Tekst i fot. Stefan Todorski

Zmagania wodniaków

Organizatorzy: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, 
Mazowiecka Komenda Wojewódzka i Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Węgrowie, a także Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP oraz Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Węgrowie zorganizowali 
mistrzostwa rozgrywane w trzech wypracowanych i doskonalonych przez 
lata konkurencjach. Drużyny musiały popisać się sprawnością w budowie 
wału przeciwpowodziowego, w rzutach ratowniczych kołem i rzutką do 
wody oraz manewrowaniem łodzią wiosłową. Oceniająca wykonywanie 
regulaminowych zadań komisja sędziowska, której przewodniczył sędzia 
głównybrygadier Radosław Parapura z JRG nr 1 w Warszawie, doceniła 
wysoki poziom przygotowania do zawodów wszystkich ekip. Skutkowało to 
przyznaniem i wręczeniem nagród rzeczowych i dyplomów wszystkim star-
tującym drużynom. Zawody jednak muszą wyłonić najlepszych, zatem po 
dokonaniu szczegółowych ocen i zsumowaniu wyników z trzech konkuren-
cji, okazało się, że w kwalifikacji generalnej triumfowała Ochotnicza Straż 

16 czerwca ochotnicze straże pożarne 
specjalizujące się w działaniach ratowniczych 
na wodzie wzięły udział w VI Wojewódzkich 
Zawodach OSP Województwa Mazowieckiego 
w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. 
Zawody po raz piąty z kolei odbyły się na 
węgrowskim zalewie przy rzece Liwiec. 

Najsprawniejsi w ratownictwie wodnymNajsprawniejsi w ratownictwie wodnym
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Akcja letnia

Jednym z najważniejszych celów wyjazdu było 
oczywiście szkolenie. A zatem członkowie MDP 
pogłębiali na przygotowywanych zajęciach teore-
tyczną i praktyczną wiedzę pożarniczą , muzycy zaś 
każde przedpołudnie przeznaczali na prowadzoną 
pod okiem dyrygenta indywidualną i zespołową grę 
na instrumentach. Dwutygodniowy turnus musiał 
być jednak solidnym wakacyjnym wypoczynkiem 
oraz okazją do poznania piękna Beskidów i usytu-
owanych w ich sąsiedztwie historycznych i ważnych 

dla polskiej kultury miejsc. W pamięci młodzieży 
na pewno pozostanie wjazd kolejka linową na górę 
Żar i podziwianie z jej szczytu panoramy gór oraz 
rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim. Wiele wra-
żeń pozostanie po żywieckim aqua parku i zwie-
dzaniu w Żywcu Muzeum Browarnictwa. Trudną 
lekcją, bez wątpienia odciskającą się na duszy każ-
dego zwiedzającego, było zwiedzanie Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

W ćwiczenia muzyczne młodzież z orkiestry 

wkomponowała publiczne występy. W pierwszych 
dniach koncertowała w ośrodku dla jego pracowni-
ków i gości, mieszkańców Gilowic i przebywających 
w tej miejscowości turystów. Potem dla Sanktu-
arium Matki Bożej Rychwałdzkiej  przygotowała 
oprawę niedzielnej mszy świętej. Zgrupowanie w 
Beskidach miało jeszcze jeden istotny cel. Było przy-
gotowywaniem się do udziału we wrześniowym fe-
stiwalu w Bad Schlema w Niemczech.

Ze wszech miar pożyteczny wyjazd doszedł do 
skutku między innymi dzięki pomocy Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

 S. Todorski

Spełniający pełne standardy ośrodek gwaranto-
wał odpowiednie warunki szkolenia, wypoczynku 
i zajęć sportowych. Można było korzystać w nim 
nie tylko z sal, ale też z boisk i basenu. Niemniej 
program zgrupowania wzbogacono o atrakcyjne 
wycieczki i szkolenia poza miejscem zakwaterowa-
nia. W trasy wycieczek wkomponowano Bystrzycę 

Kłodzką, Kudowę Zdrój, Lądek Zdrój, Połczyn 
Zdrój i Kłodzko. Jedną z atrakcji, jaką młodzi stra-
żacy poznali w Kłodzku, była tamtejsza twierdza. 
Niezapomnianych wrażeń dostarczyło młodzieży 
znajdujące się w czeskiej części Sudetów – Skalne 
Miasto. Nie brakowało też ciekawych szkoleń. Zaję-
cia instruktażowe i pokazy zorganizowano nie tylko 

w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Bystrzy-
cy, ale też w placówkach Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego i Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Młodzież zawitała także 
do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorza-
nowie, gdzie wymieniła doświadczenia z tamtej-
szymi młodzieżowcami i rozegrała z nimi zawody 
według regulaminu CTiF.

Nad realizacją programu obozu i dobrą kondy-
cją młodzieży czuwała czteroosobowa kadra z ko-
mendantem Andrzejem Wołczyńskim na czele, a 
także zaangażowanym bezpośrednio w opiekę nad 
obozowiczami, prezesem Zarządu Oddziału Powia-
towego (wiceprezesem Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego) Związku OSP RP woj. mazowieckiego 
Andrzejem Wasilewskim.

                                                                                                         S.T.

Przez dwa tygodnie pod wodzą komendanta obozu Pawła Gackow-
skiego z OSP Radzanowo członkowie MDP korzystali z wyjątkowej 
w tym roku słonecznej pogody, z kąpieliska oraz urządzeń i sprzętów 
rekreacyjnych. Znajdowali przy tym oczywiście wystarczająco dużo 
czasu, by rozwijać swe pożarnicze umiejętności. Oprócz normalnych 
zajęć zafundowano obozowiczom pokaz ratownictwa wysokościowego 
przeprowadzony przez OSP Płock – Podolczyce oraz zajęcia teoretycz-
ne i praktyczne w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Płocku. 
Zajęcia w JRG udało się połączyć ze zwiedzaniem pięknego, nadwi-
ślańskiego miasta. Trasa wycieczki prowadziła przez „szlak piastow-
ski” i płockie ZOO.

W programie zgrupowania akcentowano 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, 20-lecie powiatu płockiego i 20-lecie samorządu 
województwa mazowieckiego.1 sierpnia do obozowiczów przybyli dostoj-
ni goście, wśród których między innymi byli: wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ( prezes ZOP) ZOSP RP Hilary Januszczyk, przewod-
niczący Rady Powiatu Płockiego (jednocześnie wiceprezes ZOP ZOSP RP 
w Płocku) Leszek Dąbrowski i zastępca komendanta miejskiego PSP mł. 
bryg. Jacek Starczewski. Goście razem z obozową młodzieżą wzięli udział 
w uroczystym apelu poświęconym rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Po uczczeniu powstańców w „godzinie W” zaczął się wspólny 
śpiew pieśni patriotycznych i harcerskich piosenek. S.T.

Uczyć się można wypoczywając

Po wiedzę w Sudety

Pod Gostyninem

MŁODZI MUZYCY Z MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ I DRUHOWIE Z MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KASKACH W MINIONE WAKACJE WYPOCZYWALI I DOSKONALILI SWOJE 
UMIEJĘTNOŚCI W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „BESKIDEK” W GILOWICACH.

W DNIACH 16 – 26 SIERPNIA CZTERDZIESTOOSOBOWA GRUPA STRAŻACKIEJ MŁODZIEŻY Z GMIN KAMPINOS 
I LESZNO SZKOLIŁA SIĘ I WYPOCZYWAŁA W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM W MARIANÓWCE KOŁO BYSTRZYCY 
KŁODZKIEJ (WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE). ORGANIZATOREM DZIESIĘCIODNIOWEGO OBOZU BYŁ ZARZĄD 
ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W KAMPINOSIE WSPIERANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE I ZARZĄD 
ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO.

OD 30 LIPCA DO 13 SIERPNIA STRAŻACKA MŁODZIEŻ Z POWIATU PŁOCKIEGO SZKOLIŁA 
SIĘ I WYPOCZYWAŁA NA OBOZIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH. W 
ZORGANIZOWANYM TRADYCYJNIE W GORZEWIE (GMINA GOSTYNIN) PRZEZ ZARZĄD 
ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP PRZY WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ 
MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PŁOCKU OBOZIE SZKOLENIOWO – 
WYPOCZYNKOWYM UCZESTNICZYŁO STO OSÓB. LICZBA UCZESTNIKÓW WSKAZYWAŁA NA 
CIĄGŁĄ POTRZEBĘ ZAPEWNIANIA POCZĄTKUJĄCYM STRAŻAKOM TEJ WŁAŚNIE FORMY 
WPROWADZANIA ICH W STRAŻACKIE ARKANA.
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Ratownictwo wodne realizowane na wszelkiego rodzaju obsza-
rach wodnych oraz na obszarach objętych powodzią lub zalaniem, 
jak również na terenach zalodzonych polega na wykonywaniu czyn-
ności ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego, chemiczne-
go, technicznego, wysokościowego lub gaszenia pożarów. Działania 
prowadzone na obszarach wodnych realizowane są przez KSRG na 
poziomie:
1 podstawowym – obejmującym czynności ratownicze wykonywa-

ne na powierzchni obszarów wodnych (w tym zalodzonych) przez 
wszystkie jednostki ratowniczo- gaśnicze  Państwowej Straży Po-
żarnej, a także inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne 
podmioty ratownicze deklarujące w gotowości operacyjnej zdol-
ność do realizacji zadań według posiadanych możliwości organi-
zacyjno- sprzętowych i wyszkolenia, w systemie całodobowym i 
całorocznym.

2 specjalistycznym – przez specjalistyczne grupy ratownictwa wod-
no- nurkowego Państwowej Straży Pożarnej i inne podmioty 
KSRG, których wyposażenie i wyszkolenie ratowników pozwala 
realizować w systemie całodobowym i całorocznym podstawowe 
i specjalistyczne czynności na powierzchni oraz w toni lub na dnie 
obszaru wodnego. 

Realizacja działań ratowniczych na obszarach wodnych może 
stanowić wstęp do uruchomienia działań humanitarnych lub ekolo-
gicznych, o czym mówi następujące pojęcie:
	działania polegające na ewakuacji człowieka znajdującego się pod 

wodą, bez dostępu powietrza przez okres nie dłuższy niż 120 mi-
nut mają status działań  ratowniczych. Działania prowadzone po 
przekroczeniu 120 minut uznaje się za działania wspomagające, 
nie wymagające trybu pilnego (natychmiastowego).

Ratownictwo wodne realizowane na poziomie podstawowym 
podzielone zostało na następujące dziedziny:
	ratownictwo na obszarach wodnych realizowane przez KSRG 

w zakresie podstawowym,
	ratownictwo lodowe,
	ratownictwo na wodach szybkopłynących.

 W związku z tym, iż Programy Szkolenia ww. dziedzin ratow-
nictwa wodnego w znacznym stopniu są ze sobą zbieżne, stąd też 
przyjmujemy, że po materiale dotyczącym ratownictwa lodowego, 

czytelnicy zapoznali się ze sprzętem do ratownictwa wodnego i prze-
ćwiczyli techniki ratownicze. Dlatego też w niniejszym materiale 
chcemy przybliżyć najbardziej istotne (według nas) zasady obowiązu-
jące podczas prowadzenia działań w zakresie ratownictwa wodnego 
oraz podzielić się z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem zdobytym 
podczas prowadzenia i udziału w różnego rodzaju szkoleniach zwią-
zanych z ratownictwem wodnym.  

Działania prowadzone przez podmioty związane z ochroną 
przeciwpożarową zdecydowanie w inny sposób prowadzą działania 
ratownicze, niż inne stowarzyszenia i instytucje ( np. WOPR ) powo-
łane między innymi do ratowania na akwenach wodnych. Różnica ta 
wynika między innymi z wcześniej przedstawionych pojęć, z których 
dowiadujemy się że PSP/OSP w zakresie podstawowym może prowa-
dzić działania tylko na powierzchni wody. Jednocześnie należy dodać, 
że zgodnie ze sztuką ratownicy podejmujący działania na akwenach 
wodnych muszą być odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażeni w 
sprzęt niezbędny do ratownictwa wodnego.

Dobrze wyszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt  strażacy 
mogą podjąć skuteczne działania ratownicze.

Jedną z kilku metod prowadzenia działań prowadzonych na wo-
dzie jest Metoda 5 D ( 6 D )
1. Dowołaj się – zapewnienie kontaktu werbalnego z osobą poszko-

dowaną umożliwi ratownikowi ocenę stanu fizycznego  i psy-
chiczny  osoby poszkodowanej. Świadomość o podejmowanych 
działaniach będzie działać uspokajająco, co ułatwi wykonywanie 
dalszych działań. Zastosować tutaj możemy systemy nagłośnienia 
pojazdów pożarniczych lub ręcznych megafonów.

2. Dosięgnij – podczas rozpoznania należy określić odległość do po-
szkodowanego  i rozważyć podjęcie z brzegu przy wykorzystaniu 
możliwości fizycznych ratowników (próba chwycenia osoby i ewa-
kuacji z wody). Próba podjęcia osoby np. przy pomocy bosaka z 
zaoblonymi końcami.

3. Dorzuć – kolejny sprzęt, którego użycie należy rozważyć w celu 
wyciągnięcia poszkodowanego to np. rzutka rękawowa, koło ra-
tunkowe.

4. Dowiosłuj – ( dotrzyj przy pomocy sprzętu) kiedy skorzystanie z 
wcześniej  przedstawionych technik jest niemożliwe (  chociażby 
ze względu na dużą odległość) , a zastęp dysponuje sprzętem (np. 

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Ratownictwo 
na obszarach 
wodnych
Każdego roku w okresie letnim, kiedy 
wysokie temperatury zachęcają do 
uprawiania sportów wodnych i skorzystania 
z kąpieli, pomimo prowadzenia licznych 
akcji związanych z zachowaniem nad 
wodą, dochodzi do wielu utonięć.  
W tym sezonie wskutek utonięcia śmierć 
poniosło już ponad 330 osób. 
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łódź typu Jacek) umożliwiającym bezpieczne poruszanie się po 
wodzie, należy go wykorzystać w celu dotarcia do osoby poszko-
dowanej.

5. Dopłyń – wysłanie do poszkodowanego ratownika ze sprzętem 
asekuracyjnym w postaci pasa typu „Węgorz” , czy boją ratowniczą 
SP. Przy zastosowaniu tej techniki w dużej mierze liczą się umie-
jętności i doświadczenie ratownika. 

6. Doleć – niektóre źródła podają jeszcze tę metodę, jednakże wykracza 
ona poza zakres podstawowy i wymaga zaangażowania Specjalistycz-
nej Grupy Ratownictwa Wysokościowego. Zastosowanie tej metody 
występuje w miejscach trudnodostępnych: bagna, tereny zalane. 

W związku z tym, iż podczas ratownictwa wodnego najtrudniej-
szym może okazać się holowanie poszkodowanego, instruktorzy ra-
townictwa wodnego z Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w 
Warszawie ćwiczą to zadanie z kursantami podczas zajęć na basenie 
(patrz: zdjęcia niżej). 

Ćwiczenia pozwalają również na „oswojenie się” osób ćwiczą-
cych ze sprzętem ABC oraz przygotowują do ćwiczeń na naturalnych 
zbiornikach.

W celu szczegółowego zapoznania się z technikami oraz meto-
dami działania na akwenach wodnych zapraszamy  do odwiedzenia 
strony http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Materia-
ly_dy_da_kt_yczne.

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Na uroczystość przybyli strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek, miesz-
kańcy Biskupic oraz przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych władz samorządowych i pożarniczych. Nie brakowało zatem gratula-
cji, podziękowań i życzeń dla gospodarzy. Zasłużeni druhowie otrzymali 
medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i inne wyróżnienia. Szczególnie ob-
darowana została świętująca jubilatka. Z rąk radnej powiatu pruszkow-
skiego Agnieszki Kuźmińskiej odebrała przyznany przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, natomiast od 
Zastępcy burmistrza Sławomira Lewandowskiego – kluczyki do nowego 
samochodu pożarniczego.

Na pojazd o wartości 769 980 złotych najwięcej – 439 980 zł. wyasy-
gnowała gmina. 130 tysięcy pozyskano z budżetu województwa mazo-
wieckiego i 200 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Połączyć środki  bez wątpienia było warto. Dobrze 
przygotowana do działań ratowniczych straż dysponuje sprzętem, przy 
pomocy którego będzie mogła podejmować samodzielnie skomplikowa-
ne zadania. Nowoczesny samochód między innymi wyposażony jest w 
zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów, wydajną autopompę, działko 
wodne, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości 60 me-
trów, maszt oświetleniowy z regulacją obrotu o 360 st. i wyciągarkę z na-
pędem elektrycznym.                                                                                                           S.T.

We wrześniu Ochotnicza Straż Pożarna 
w Biskupicach (gmina Brwinów, 
powiat pruszkowski) świętowała 
dziewięćdziesięciolecie swojego istnienia. 
Z tej okazji w sanktuarium w Rokitnie 
odprawiona została w intencji strażaków 
msza święta, po której przed siedzibą 
jubilatki odbył się uroczysty apel.

Volvo 
dla jubilatki
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Zawody OSP

Do rozegrania dwóch konkurencji: ćwiczenia bojowego i sztafety 7x50 
metrów z przeszkodami wystartowali mężczyźni (grupa A) i kobiety (gru-
pa C).  Start w Pruszkowie zapewniły sobie dwie najwyżej ocenione w każ-
dej grupie drużyny na wszystkich trzech zawodach strefowych, obrońcy 
mistrzowskich tytułów z zawodów poprzednich, ekipa mężczyzn i kobiet 
z powiatu gospodarzy i po trzy męskie i kobiece drużyny (z drużyn po-
zostałych), które osiągnęły najlepsze wyniki biorąc pod uwagę wszystkie 
strefy razem. Łącznie na pruszkowskiej linii startu stanęło jedenaście ekip 
męskich i tyle samo żeńskich.

Mimo pojawiania się nie-
wielkiego przelotnego deszczu 
zawody przebiegały spraw-
nie. Wprawdzie do komisji 
sędziowskiej wpłynęło kilka 
protestów, ale żaden z nich nie 
był zasadny. Nie doszło też na 
szczęście (przy ostrej bądź co 
bądź rywalizacji) do żadnej 
kontuzji. Wysoki stopień przy-
gotowania wyselekcjonowa-
nych z całego Mazowsza zawodników sprawiał, że różnice w końcowych 
wynikach między drużynami były wręcz minimalne. Niemniej powo-
łana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP komisja 
sędziowska nie miała żadnych problemów z precyzyjnym ustaleniem 
kolejności zdobytych lokat. W grupie męskiej w konkurencji „ćwiczenie 
bojowe” trzy najwyższe lokaty zdobyły kolejno OSP Nogoszewka (powiat 
ostrowski), Szkopy (powiat sokołowski) i Stupsk (powiat mławski). W 
sztafecie najwyżej uplasowały się męskie zespoły z OSP Miętne (powiat 
garwoliński), Stupsk i Paprotnia (powiat sochaczewski). W klasyfika-
cji generalnej po mistrzostwo województwa sięgnęła Ochotnicza Straż 
Pożarna w Stupsku. Drugie miejsce na podium wywalczyła Ochotnicza 

Straż Pożarna w Szkopach, trzecie natomiast - Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nogoszewce. W grupie C w  „ćwiczeniu bojowym” po trzy czołowe 
miejsca sięgnęły druhny z OSP Mursy (powiat sokołowski), Komoro-
wo (powiat ostrowski) i Skuły (powiat grodziski). W sztafecie najlepsze 
okazały się zawodniczki z OSP Komorowo, Miętne (powiat garwoliń-
ski) i Mursy. W klasyfikacji generalnej mistrzem województwa została 
broniąca mistrzowskiego tytułu drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Mursach. Wicemistrzostwo wywalczyły druhny z Komorowa. Na trzecim 
miejscu natomiast uplasowała się drużyna kobieca z Miętnego.

Za udział w zawodach podziękowano drużynom dyplomami i upo-
minkami. Wszystkie bowiem na uhonorowanie umiejętności i pięknej 
sportowej walki zasłużyły. Zwycięstwa w poszczególnych konkurencjach 
nagrodzone zostały pucharami i dyplomami. Reprezentacje straży (jed-
nocześnie powiatów), które zapewniły sobie podium w klasyfikacji łącz-
nej, otrzymały puchary, medale i dyplomy za wywalczone miejsce oraz 
nagrody rzeczowe. Oprócz trofeów materialnych w stronę zawodników 
popłynęły gratulacje, podziękowania i życzenia kolejnych sukcesów od 
obserwujących zawody przedstawicieli Mazowieckiej Komendy Woje-
wódzkiej PSP, komendantów powiatowych PSP, przedstawicieli władz 
Związku OSP RP wszystkich szczebli i oczywiście przybyłych na stadion 

kibiców. Wśród gratulujących druży-
nom licznie przybyłych przedstawicieli 
władz między innymi byli: prezes Za-
rządu Głównego Związku OSP RP Wal-
demar Pawlak, mazowiecki komendant 
wojewódzki PSP  st. bryg. Bogdan Łasi-
ca, prezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP Antoni Jan Tarczyński  
i zastępca komendanta wojewódzkiego 
PSP bryg. Artur Gonera.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

NAJSPRAWNIEJSI  

NA MAZOWSZU

15 września na stadionie Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie rozegrane zostały VI Wojewódzkie Zawody 
Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych (grupy A i C). Zorganizowana przy wsparciu władz  
miasta Pruszkowa przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego i pruszkowski Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP oraz Mazowiecką Komendę Wojewódzką i Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie impreza poprzedzona była zawodami strefowymi. O zakwalifikowanie się na 
szczebel wojewódzki 1 września walczyły w Przysusze drużyny z jedenastu powiatów (głównie z południowej 
części województwa). 2 września drużyny z 13 powiatów północno-zachodnich o awans ubiegały się  
w Mławie. 8 września reprezentacje dwunastu powiatów (głównie z północno-wschodniej części Mazowsza)  
o miejsce na zawodach wojewódzkich rywalizowały w Siedlcach.
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Po ocenianym przez komisję kon-
kursową przemarszu ulicą Warszaw-
ską i oficjalnym otwarciu przeglądu 
na Placu Jana Pawła II, podczas któ-
rego wszystkie orkiestry wykonały 
jednocześnie między innymi „Sygnał 
straży pożarnych” i Hymn Związku 

OSP RP „Rycerze Floriana”, nastą-
piły konkursowe prezentacje umie-
jętności muzycznych zespołów. Po 
przesłuchaniach, w oczekiwaniu na 
werdykt komisji, której przewodni-
czył Marian Chmielewski, orkiestra z 
Gozdowa wykonała koncert okolicz-

nościowy  z okazji 100- lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Konkurs, co oczywiste, zakończył 
się werdyktem jury i wręczeniem 
nagród. Pierwsze miejsce ex aequo 
wywalczyły Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta w Gozdowie i Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta w Mońkach. Goz-
dowianie nagrodzeni zostali dodat-
kowo nagrodą specjalną przyznaną 

przez Prezydenta Miasta Ciechano-
wa. Wszystkie orkiestry otrzymały 
puchary, dyplomy i nagrody rzeczo-
we za udział w imprezie. Największą 
jednak, można rzec, nagrodę otrzy-
mali mieszkańcy Ciechanowa. Mo-

gli bowiem przez kilka godzin sycić 
uszy pięknym graniem czołowych 
orkiestr strażackich. 

 Na podst. inf. Anny Wodzyńskiej    SAT

Wydarzenia

CIECHANOWSKIE GRANIE

1 sierpnia na placu przed Komendą Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej podczas uroczystego  
apelu między innymi przypomniano rotę przy-
sięgi składanej przez żołnierzy Armii Krajowej, a 
następnie – po umilknięciu syren, które zawyły w 

„godzinie W” – przed pomnikiem przy siedzibie 
KP PSP i w kwaterach żołnierzy Wojska Polskie-
go na miejscowym cmentarzu złożono wiązanki 
kwiatów.

W uroczystości, obok przedstawicieli Komen-

dy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśni-
czej PSP oraz Związku OSP RP, uczestniczyli dru-
howie z OSP w Lipsku, Rzeczniowie, Pawliczce i 
Ciepielowie. S.T.

30 czerwca Plac Jana Pawła II w Ciechanowie zapełniły 
strażackie orkiestry dęte. Na zorganizowany po raz trzeci w 
tym miejscu przez Zarząd Główny i ciechanowski Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP oraz władze miasta Ciechanowa 
XXV Regionalny Przegląd Orkiestr OSP przybyło sześć zespołów: 

Orkiestra Dęta OSP w Ciechanowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
OSP w Pułtusku, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Gozdowie 
(pow. sierpecki), Orkiestra Dęta „Quantum” OSP w Rychwale (pow. 
koniński, woj. wielkopolskie), Orkiestra Dęta OSP w Polance 
Wielkiej (pow. oświęcimski, woj. małopolskie) i Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP w Mońkach (woj. podlaskie).

Delegacje służb 
mundurowych, Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, Związku 
Strzeleckiego „Strzelec”, 
Związku Harcerstwa Polskiego 
i innych stowarzyszeń i 
związków zawodowych 
wspólnie uczciły w Lipsku 
siedemdziesiątą czwartą 
rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

W HOŁDZIE 
POWSTAŃCOM 
WARSZAWY
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Historia

„ …organizacje ochotniczych straży pożarnych, które w martwocie dziejów 
ubiegłych były zawsze ostoją życia narodowego, pozostaną w to święcie 
wierzymy, ośrodkiem skąd myśl państwowotwórcza, karność społeczną 
pielęgnująca wykwitnie, a wszystkie wrogie i rozkładowe zakusy rozbiją się 
o spiżową pierś jedności narodowej, o jej wielką i niezłomną wolę do życia 
samodzielnego.”
 � fragment�odezwy�Związku�Floriańskiego� 
� skierowanej�do�szeregów�strażackich

W roku, na który przypada 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
ogromną satysfakcją dla wszystkich  dzia-
łaczy ochotniczego pożarnictwa jest możli-
wość uczestnictwa w uroczystościach jubi-
leuszowych Ochotniczych Straży Pożarnych  
będących  równolatkami  naszej Ojczyzny 
odrodzonej w 1918 roku.  Powołano wów-
czas na Mazowszu 50  ochotniczych straży 
pożarnych. Pełniły one na przestrzeni wieku 
swoją służbę na rzecz mieszkańców regio-
nów i Kraju. Od samego początku niepodle-
głego państwa strażactwo polskie wpisało się 
aktywnie w nurt najważniejszych wydarzeń i 
spraw istotnych dla całego narodu.    

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, chcąc 

uhonorować te szczególne  jubileusze,  po-
stanowiło przyznawać naszym 100-latkom  
okolicznościowe statuetki nawiązujące for-
mą do symboliki barw narodowych i zara-
zem symboliki strażackiej (patrz: zdjęcie).

Wręczane podczas uroczystości jubile-
uszowych statuetki wraz z listem i certyfi-
katem 100-latki, są symbolicznym wyrazem 
podziękowania i uznania dla wypełniania 
strażackich powinności przez kolejne stra-
żackie pokolenia na przestrzeni wieku. Tak, 
jak przez ten czas zmieniła się nasza Ojczy-
zna zmieniały się również ochotnicze straże 
pożarne. Dziś jesteśmy nowoczesną służ-
bą ratowniczą opartą na społecznej pracy 
ogromnej rzeszy ochotników.

 Małgorzata Matejczyk

Wykaz OSP, które otrzymały  
pamiątkowe statuetki podczas  
uroczystości jubileuszy 100-lecia

Statuetki 
na jubileusze 
100-lecia 
powstania OSP

L.P. NAZWA OSP POWIAT

1. Orszymowo płocki
2. Niwiski siedlecki
3. Krubin legionowski
4. Przedmieście Bliższe lipski
5. Kazanów zwoleński
6. Klwów przysuski
7. Czosnów nowodworski
8. Kaski grodziski
9. Górzno garwoliński

10. Rozbity Kamień sokołowski
11. Kotuń siedlecki
12. Gielniów przysuski
13. Wierzbica radomski
14. Niesłuchowo płocki
15. Dąbrówka otwocki
16. Przytyk radomski
17. Wola Życka garwoliński
18. Repki sokołowski
19. Buczyn ostrołęcki
20. Mistów miński
21. Rudzienko otwocki
22. Zychorzyn przysuski
23. Zajezierze kozienicki
24. Jednorożec przasnyski
25. Okuniew miński
26. Skrzyńsko przysuski
27. Sierakówek gostyniński
28. Bobrowniki kozienicki
29. Sobowo płocki
30. Wielgolas miński
31. Pogorzel miński
32. Nowe Opole siedlecki
33. Michałów żyrardowski
34. Chotcza lipski


