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Strażak Mazowiecki

Wiosna dla strażaków zawsze jest okre-
sem długotrwałego wysiłku i krótkiego - 
najczęściej 4 maja, w dniu świętego Floriana 
- świętowania. W tygodniach bowiem na-
stępujących po zimie zwiększa się w zakresie 
trudnym do przewidzenia liczba groźnych 
zdarzeń wywoływanych tak ogniem, jak też 
nadmiarem wody, czy silnymi wichurami. 
Nierzadkie akcje ratownicze przeplatane 
są – często po zimie niezbędnymi - pracami 
porządkowymi, tudzież remontowymi w re-
mizach i... oczywiście przygotowaniami do 
majowego święta. A zatem - po niejednym 
wyczerpującym dniu pracy w strażnicy lub 
akcji ratowniczej - w Dniu Strażaka (niekiedy 
z konieczności ze zmienioną datą), staraliśmy 
się zamieniać codzienny trud na poprzedza-
ne mszami świętymi apele pozwalające na 
podziękowania, gratulacje i honorowanie 
druhów za społeczną służbę. Wydarzeniem 
– rzec można – inaugurującym i wiążącym 
nasze mazowieckie świętowanie była kon-
celebrowana 4 maja w katedrze warszawsko 
– praskiej msza święta w intencji strażaków. 
Tej szczególnej koncelebrze poświęcamy 
godne miejsce w niniejszym numerze Stra-
żaka Mazowieckiego. Łamy SM staraliśmy 
się wykorzystać także do zaprezentowania 
kilku innych uroczystości, jakie odbywały się 
w różnych zakątkach naszego województwa.

Bez wątpienia ważnym, chociaż o innym 
charakterze, wydarzeniem były przeprowa-
dzone w Mrokowie (gmina Lesznowola, po-
wiat piaseczyński) wojewódzkie eliminacje 
XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Spo-
tkali się na nich mistrzowie poszczególnych 
powiatów naszego województwa, by walczyć 
o mistrzostwo Mazowsza i rekomendację 
na finał ogólnopolski. O przebiegu turnieju, 
imprezie towarzyszącej i – co najważniejsze 
-  najwyżej ocenionych uczestnikach  infor-
mujemy w wzbogaconym zdjęciami artykule.

Prezentowany kwartalnik zawiera też pu-
blikacje tworzące stałe już cykle. Słowa z na-
uczania św. Jana Pawła II skierował do Sza-
nownych Czytelników ks. Jerzy Sieńkowski 
-  mazowiecki kapelan strażaków. Przydatny 
w codziennym działaniu materiał szkole-
niowy przygotowali szkoleniowcy w Mazo-
wieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej. W relacji z posiedzenia 
władz  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
znaleźć można interesujące środowisko stra-
żackie uchwały i postanowienia.

Proponując zapoznanie się z zasygnalizo-
wanymi wyżej i innymi zamieszczonymi w 
niniejszym SM publikacjami życzymy przy-
jemnej lektury.  
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

Stowarzyszenie powstało w 1909 roku. 
Zorganizował je proboszcz żeliszewskiej 
parafii Kościoła Starokatolickiego Maria-
witów ks. Jan Nowakowski i jako pierwszy 
pełnił w nim funkcję prezesa. Na groma-
dzony sprzęt pożarniczy prezes Nowakow-
ski wygospodarował miejsce w parafialnej 
szopie. W latach dwudziestych wzniesiono 
we wsi drewnianą remizę, która służyła 
strażakom do początku lat sześćdziesią-
tych. W 1963 r. druhowie przenieśli się do 
strażnicy murowanej, w której działają do 
dzisiaj. Przeprowadzając kilkakrotnie mo-
dernizację, rozbudowę i remonty swojej 
siedziby w dniu obchodzonego jubileuszu 
mogli stanąć przed 
wręcz nowym, okaza-
łym budynkiem.

Msza święta z okazji 
stu dziesiątej rocznicy 
odprawiona została 
pod przewodnictwem 
ks. Sławomira Suleja 
– proboszcza parafii 
rzymsko-katolickiej 
w Żeliszewie (jed-
nocześnie kapelana 
strażaków gminy Ko-
tuń) w kościele para-
fialnym w Żeliszewie 
Podkościelnym. Apel 
z udziałem pocztów 
sztandarowych i de-
legacji z okolicznych 
straży przeprowadzo-
no przed strażnicą. W 
jego trakcie nastąpiło 
poświęcenie nowego 
średniego samochodu 
ratowniczo – gaśni-
czego marki IVECO i 
symboliczne przeka-
zanie kluczyków do 
pojazdu. Poświęcono 
też umieszczoną na 
cokole figurę święte-

go Floriana ufundowaną z okazji 110-le-
cia przez Radę Gminy Kotuń. Poświęce-
nia dokonał ks. Sławomir Sulej. Kluczyki 
przekazali członek Zarządu Urzędu Mar-
szałkowskiego Janina Ewa Orzełowska, 
przedstawiciel Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej 
Lisiecki i wójt gminy Kotuń Grzegorz Gó-
ral. Podczas uroczystości nie zabrakło wy-
różnień tak dla straży, jak też jej członków. 
OSP otrzymała z rąk Janiny E. Orzełow-
skiej nadany przez Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Pamiątkowy Medal 
„Pro Masovia”. Były także medale „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”, odznaki „Strażak 

Wzorowy” i „Za wysłu-
gę lat”.. Złotym meda-
lem wyróżniony został 
dh Marian Kania. Za-
służonym strażakom 
wręczono też dyplo-
my uznania od Mar-
szałka Województwa 
Mazowieckiego. Pod 
adresem jubilatki i jej 
członków skierowano 
wiele życzeń, podzię-
kowań i gratulacji. 
Kierowali je, oprócz 
wyżej wymienionych, 
senator RP Waldemar 
Kraska., prezes Zarzą-
du Oddziału Powia-
towego ZOSP RP Da-
riusz Stopa i zastępca 
komendanta miejskie-
go Państwowej Straży 
Pożarnej w Siedlcach 
bryg. Waldemar Ro-
stek. Opawę muzycz-
ną uroczystości za-
pewniła orkiestra dęta 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lubarto-
wie (woj. lubelskie). 

 Stefan Todorski

JUBILEUSZ WZMOCNIONY SAMOCHODEM
25 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszewie (gmina Kotuń, powiat 
siedlecki) świętowała 110-lecie swojego istnienia. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą święta, po której odbył się jubileuszowy apel.
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Od kapelana

Jan Paweł II - był znakiem nadziei dla świata. Miał naprawdę chary-
zmatyczną osobowość. Jednak to NIE OSOBOWOŚĆ przyciągała do niego 
setki tysięcy ludzi, lecz… jego OSOBISTA ŚWIĘTOŚĆ.

Dla milionów chrześcijan na całym świecie ten papież był znakiem 
obecności Chrystusa. A dla wielu niechrześcijan – jako człowiek głęboko 
dobry i prawdziwy – był znakiem nadziei dla świata.

Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w 2002 r. na krakowskich 
Błoniach: „Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość 
życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą 
miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Gdy jesteśmy mocni duchem Boga, jesteśmy także mocni 
wiarą, nadzieją i miłością (...) Jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta 
sprawa leży na sercu. Dlatego prosiłem Was zawsze, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest 
największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzeni, ani sensu."

A teraz najważniejsze: wiara i praca intelektualna, to szło w parze. Zatrzymajmy się przy jed-
nym: DOMINUM ET VIVIFICANTEM – 18 maja 1986 - Encyklika ta należy do – jak to nazwał Bene-
dykt XVI - tryptyku trynitarnego z lat 1979-1986, obejmującego poza tym: Redemptor hominis i  Dives 
in misericordia.  W encyklice o Duchu Świętym pojawia się temat prawdy i sumienia. Według Papieża 
rzeczywistym darem Ducha Świętego jest «obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością 
Odkupienia» (n. 31). U korzeni grzechu leży więc kłamstwo, odrzucenie prawdy: Nieposłuszeństwo jako 
wymiar pierworodny grzechu człowieka oznacza odepchnięcie tego źródła [tj. prawa odwiecznego], aby 
samemu stawać się autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre i złe» (n. 36). 
(….) Papież — właśnie w encyklice o Duchu Świętym — nie poprzestaje na ukazaniu zagrożeń bytu 
ludzkiego, lecz stawia diagnozę, aby wskazać sposób uzdrowienia.

Przyjście Ducha Świętego -  „Wydarzenia paschalne — męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 
— są równocześnie czasem nowego przyjścia Ducha Świętego jako Parakleta i Ducha Prawdy. Są cza-
sem „nowego początku” udzielania się Trójjedynego Boga ludzkości w Duchu Świętym za sprawą Chry-
stusa-Odkupiciela. Ten nowy początek jest odkupieniem świata: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał”.

Narodziny Kościoła -  „Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na 
ziemi (por. J 17, 4), zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświę-
cał, i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca (por. Ef 2, 18). 
On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny (por. J4, 14; 7, 38-39); 
przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w 
Chrystusie (por. Rz 8, 10-11)”.

Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie - Kiedy Chrystus w czasie mowy poże-
gnalnej w Wieczerniku zapowiada przyjście Ducha Świętego „za cenę” swego odejścia i obiecuje: „jeżeli 
odejdę, poślę Go do was”, wówczas — w tym właśnie kontekście — dodaje: „On zaś, gdy przyjdzie, 
przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16, 7 n.).

  Bóg-Stwórca jest bowiem jedynym i ostatecznym źródłem ładu moralnego w świecie przez siebie stwo-
rzonym. Człowiek nie może sam od siebie stanowić o tym, co jest dobre i złe — nie może: „znać dobra i 
zła, tak jak Bóg”. W świecie stworzonym Bóg pozostaje pierwszym i suwerennym źródłem stanowienia 
o dobru i złu poprzez wewnętrzną prawdę bytu, będącą odbiciem Słowa, które jest współistotnym i od-
wiecznym Synem Ojca. Stworzony na obraz Boga człowiek zostaje przez Ducha Prawdy obdarowany su-
mieniem, ażeby obraz wiernie odzwierciedlał swój Pierwowzór, który jest zarazem Mądrością i Prawem 
odwiecznym, źródłem ładu moralnego w człowieku i w świecie. „Nieposłuszeństwo” jako wymiar pier-
worodny grzechu człowieka oznacza odepchnięcie tego źródła, aby samemu stawać się autonomicznym i 
wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre i złe. Opór stawiany Duchowi Świętemu -  „Oto, czego 
uczę: — czytamy w Liście do Galatów — postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało 
bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, 
tak że nie czynicie tego, co chcecie” (Ga 5, 16 n.). W człowieku, który jest istotą dwoistą, istnieje pewne 
napięcie, toczy się poniekąd walka pomiędzy dążeniami „ducha” i „ciała”. Walka ta należy do dziedzictwa 
grzechu, jest jego następstwem i równocześnie je potwierdza. Stanowi część codziennego doświadczenia. 
Apostoł pisze: „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie 
(...), pijaństwo, hulanki i tym podobne”. Wymienia jednakże nie tylko grzechy, które można by określić 
jako „cielesne”, ale także inne, jak np. „nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie (...), pogoń za zaszczytami, 
niezgoda, rozłamy, zazdrość” (por. Ga 5, 19-21). Wszystko to stanowi „uczynki rodzące się z ciała”. Trzeba 
dodać, że na horyzoncie współczesnej cywilizacji — zwłaszcza tej najbardziej rozwiniętej w sensie nauko-
wo-technicznym — znaki i sygnały śmierci stały się szczególnie obecne i częste. Człowiek żyje w Bogu i z 
Boga: żyje „według Ducha” i „dąży do tego, czego chce Duch”. Takie wewnętrzne obcowanie z Bogiem w 
Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób pojmuje również siebie samego, swoje człowieczeń-
stwo.  Rzeczywistość sakramentalna- Nowe przychodzenie Chrystusa za sprawą Ducha Świętego i Jego 
stała obecność i działanie w życiu duchowym dokonują się w rzeczywistości sakramentalnej. 

  Modlitwa - Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać — w swej najprostszej i naj-
powszechniejszej zarazem postaci — w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś 
modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, 
że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka. 
Czytamy u św. Łukasza: „Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o 
ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą!” (Łk 11, 13). Naszej trudnej epoce 
szczególnie potrzebna jest modlitwa.

Niech Strażackiej Braci postawa Św. Jana Pawła II i Jego nauka będzie odnowieniem wiary w siebie i tę 
przepiękną ideę, jaką niesiemy w swym życiu: Bogu na chwałę a ludziom na ratunek. z modlitwą – ks. Jerzy
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Obrady władz

Stan bezpieczeństwa przedstawił zastępca 
mazowieckiego komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław 
Jasztal. Z prezentowanej informacji wynikało, 
że straże pożarne kierowane były do 68837 akcji 
ratowniczych. Liczba interwencji zbliżona była 
do odnotowanej w roku poprzednim. Nastąpił 
nieznaczny spadek o 0,21%. 30 % ogólnej licz-
by zdarzeń, dokładnie 20372, stanowiły pożary. 
Ubiegły rok był kolejnym etapem zwiększającym 
możliwości operacyjne OSP. O 13 zwiększyła się 
liczba ochotniczych straży włączonych do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i wyno-
si obecnie 536. Łącznie w kursach dowódczych 
i  różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych 
uczestniczyło w ubiegłym roku 5996 członków 
OSP. Bieżąca działalność straży włączonych do 
KSRG wsparta została ze środków finansowych 
na system kwotą 5355 tysięcy złotych. Ochotni-
cze straże pożarny wzbogaciły się też o ponad 90 
nowych i używanych samochodów ratowniczo 
– gaśniczych. W liczbie tej były 42 pojazdy dofi-
nansowane z funduszy dla KSRG.

Ubiegłoroczne wyniki finansowe omówiła 
druhna Małgorzata Matejczyk – dyrektor Za-
rządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP. Z wystąpienia i przedłożonych 
dokumentów wynikało, że w ubiegłym roku uda-
ło się zamknąć przychody i wydatki wynikiem 
korzystniejszym, niż planowano. Wprawdzie 
oddział nie osiągnął wyniku dodatniego,  ale 

założony deficyt udało się zmniejszyć, przez co 
plan na rok 2018 wykonany został w 102 procen-
tach. Wypracowane środki pozwoliły na utrzy-
manie biur i pokrycie kosztów pracowniczych, 
a ponadto umożliwiły przeznaczenie 80 tysięcy 
na zrealizowanie zaplanowanych przedsięwzięć 
programowych. Druhna dyrektor podkreślała, 
że oddział utrzymuje się przede wszystkim z 
działalności handlowej, polegającej głównie na 
zaopatrywaniu straży w umundurowanie i sprzęt 
pożarniczy. Apelowała przy tym do członków 
ZOW, prezesów zarządów oddziałów powiato-
wych ZOSP RP o zachęcanie ochotniczych straży 
pożarnych do dokonywania zakupów w biurach 
naszego Związku. Po przeanalizowaniu i prze-
dyskutowaniu sprawozdania zarząd ubiegłorocz-
ny bilans zatwierdził.

Członkowie ZOW pozytywnie ustosunkowali 
się także do zaproponowanego na 2019 rok planu 

przedsięwzięć programowych. Program między 
innymi objął coroczne zadania, takie jak: obcho-
dy Dnia Strażaka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i 
Strażak Roku 2019 Województwa Mazowieckie-
go oraz zadania cykliczne, organizowane rzadziej 
niż raz w roku. Na 2019 r. zaplanowano zatem XI 
Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich, które 
mają odbyć się 7 lipca w Pilawie oraz Wojewódz-
ki Konkurs Kronik OSP, którego finał ma mieć 
miejsce na przełomie sierpnia i września w Opi-
nogórze (powiat ciechanowski).

Wykonanie planu przedsięwzięć wymaga za-
bezpieczenia finansowego. Przedstawiony na 
posiedzeniu przez druhnę Małgorzatę Matejczyk 
projekt planu finansowego na 2019 r. zakładał 
wypracowanie środków na zaplanowane przed-
sięwzięcia, a także (przy założonym w razie ko-
nieczności niewielkim deficycie) na utrzymanie 
biur i pokrycie kosztów pracowniczych. Przedsta-
wiony projekt planu finansowego zatwierdzono. 

Istotnym tematem obrad było też omówienie 
możliwości poszerzenia przyznanego przez Zarząd 
Główny ZOSP RP dla województwa mazowieckie-
go limitu odznaczeń i odznak korporacyjnych. Po 
rozpatrzeniu wykorzystania wcześniejszych limi-
tów postanowiono, że liczba odznaczeń i odznak, 
jaka zgodnie z limitem będzie mogła być przy-
dzielona poszczególnym powiatom, powiększona 
zostanie o znajdującą się w biurze ZOW niewyko-
rzystaną dotychczas rezerwę. Stefan Todorski

Przyznane Mazowszu pieniądze z firm ubez-
pieczeniowych rozdzielone zostały na dopłaty do 
dokonywanych przez ochotnicze straże pożarne 
zakupów umundurowania i przedmiotów ochro-
ny osobistej strażaków. Przed rozdzieleniem dopłat 
do prezydium wpłynęło 421 wniosków z OSP o 

przyznanie dofinansowania do zakupów. Drugim 
punktem spotkania było rozpatrzenie i zaopinio-
wanie wniosków o nadanie odznaczeń zasłużo-
nym strażakom i ochotniczym strażom pożarnym 
obchodzącym w bieżącym roku jubileusze, przy-
znawanych przez Zarząd Główny ZOSP RP.  ST

10 kwietnia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszawie Wesołej na pierwszym w tym roku 
posiedzeniu zebrał się Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Podczas 
obrad, którym przewodniczył prezes ZOW Antoni Jan Tarczyński, omówiono stan bezpieczeństwa pożarowego 
i miejscowych zagrożeń w województwie mazowieckim w roku 2018 oraz skuteczność udziału w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych OSP. Przeanalizowano ponadto wyniki finansowe oddziału wojewódzkiego uzyskane 
w roku ubiegłym oraz zaplanowane przychody i wydatki na rok bieżący, a także możliwe do sfinansowania 
przedsięwzięcia programowe. Podczas posiedzenia członkowie zarządu dyskutowali też na temat rozdziału 
posiadanych limitów odznaczeń i odznak pożarniczych.

Przed obradami Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP na  
krótkim posiedzeniu spotkało się  
prezydium ZOW. Poświecono je 
rozdziałowi środków finansowych 
z firm ubezpieczeniowych i 
rozpatrzeniu wniosków o nadanie 
odznaczeń korporacyjnych.

ZARZĄD
WYTYCZYŁ

ZADANIA

DWUPUNKTOWE OBRADY PREZYDIUM
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 4 maja po raz szesnasty strażacy 
województwa mazowieckiego wy-
ruszyli z ulicy Marcinkowskiego 
– z placu manewrowego Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 Pań-
stwowej Straży Pożarnej i przema-
szerowali ulicami Jagiellońską, Kło-
potowskiego i Sierakowskiego. Do 
świątyni przyprowadził ich ks. bp. 
Marek Solarczyk - biskup pomocni-
czy Diecezji Warszawsko – Praskiej. 
Wśród maszerujących byli funkcjo-
nariusze Państwowej straży Pożar-
nej, w gronie których był mazowiec-
ki komendant wojewódzki PSP st. 
bryg. Bogdan Łasica, oraz druhowie 
reprezentujący Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP, których prowadził 
prezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Antoni Jan Tarczyński. Wraz ze 
strażakami Mazowsza pielgrzymo-
wali podchorążowie Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej – kompania ho-
norowa SGSP i przygotowujący się 
do promocji oficerskiej tegoroczni 
absolwenci uczelni.

Po pielgrzymkowym przemarszu 
w katedrze odprawiona została msza 
święta. Koncelebrze przewodniczył ks. 
bp. Romuald Kamiński – ordynariusz 
warszawsko – praski. Obok strażaków 
PSP i OSP w liturgii uczestniczyli ka-
pelani strażaccy, poczty sztandarowe 
PSP i OSP, w tym poczty ze sztanda-
rami Mazowieckiej Komendy Wo-

jewódzkiej PSP i Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP, 
kompania honorowa i absolwenci 
SGSP, funkcjonariusze pożarnictwa w 
stanie spoczynku, członkowie strażac-
kich rodzin i liczna grupa ubranych w 
świąteczne mundury przedstawicieli 
Krajowej Spółdzielni Kominiarskiej. 
Oprawę muzyczną tradycyjnie już 
przygotowała orkiestra dęta Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kaskach.

Uczestniczącym w liturgii stra-
żakom towarzyszyli przedstawiciele 
władz państwowych i kierownictw 
służb współpracujących z jednostka-
mi ochrony przeciwpożarowej. Wraz z 
oficerami Komendy Głównej i Mazo-
wieckiej Komendy Wojewódzkiej  PSP 
do katedry przybyli komendant głów-
ny generał brygadier Leszek Suski i ko-
mendant wojewódzki st. bryg. Bogdan 
Łasica. Z kadrą kierowniczą Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej we mszy 
uczestniczył rektor – komendant SGSP 
nadbrygadier Paweł Kępka. Przedsta-
wiciele Związku OSP RP modlili się 
wspólnie z prezesem ZOW  ZOSP RP 
Antonim Janem Tarczyńskim.

Po mszy świętej przy tablicy upa-
miętniającej strażaków poległych w 
walkach o niepodległość ojczyzny oraz 
ratowników, którzy zginęli podczas 
akcji ratowniczo – gaśniczych, złożono 
wiązanki kwiatów.

 Tekst i fot. Stefan Todorski

4 maja po mszy św. w katedrze warszawsko 
– praskiej na placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie odbyła się 
centralna uroczystość z okazji 
Dnia Strażaka. Przybyli na nią 
Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej, Prezes Rady Ministrów i 
Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie, premiero-
wi Mateuszowi Morawieckiemu 
i ministrowi Joachimowi Bro-
dzińskiemu towarzyszył między 
innymi komendant główny PSP 
gen. bryg. Leszek Suski. Zwią-

zek OSP RP reprezentował prezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak. W 

trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda 
mianował na stopnie generalskie sześciu ofi-

cerów PSP. Komendant główny 
gen. bryg. Marek Suski w imie-
niu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji mianował 
na pierwszy stopień oficerski 
absolwentów Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej.

Wśród mianowanych na sto-
pień generalski był mazowiecki 
komendant wojewódzki PSP 
Bogdan Łasica. Zasłużonego 
awansu Panu Generałowi ser-
decznie gratulujemy. S.T.

Dzień Strażaka

4 Maja  
w katedrze 

patrona
Świętowanie Dnia Strażaka w Warszawie 
od lat rozpoczyna się pielgrzymką do 
relikwii świętego Floriana, przy których 
w bazylice katedralnej pielgrzymujący 
uczestniczą w uroczystej mszy świętej.

UROCZYSTOŚĆ CENTRALNA
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Przybyło na nie stu czterech mistrzów powiatów Mazowsza ubiega-
jących się w trzech konkursowych grupach wiekowych o zwycięstwo 
na szczeblu województwa i awans do finału centralnego. Przed rozpo-
częciem zmagań turniejowicze powitani zostali przez prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoniego Jana Tarczyńskiego, 
zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Artura Gonerę 
oraz gospodarzy szkoły i gminy.

Dzięki przychylności i gościnności dyrekcji i pracowników szkoły w 
spełniającym wszelkie potrzeby, szkolnym obiekcie przeprowadzony 
został składający się z trzydziestu pytań test pisemny, a następnie, dla 
najwyżej ocenionych osób w rozgrywce pisemnej, finał ustny. Po tur-
niejowych zmaganiach, które oceniła komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem młodszego brygadiera Pawła Fliszkiewicza, ogłoszone 
zostały wyniki. W grupie szkół podstawowych (klasy I – VI) zwyciężył 
Szymon Marczak (pow. radomski). Na drugim miejscu uplasował się 
Aleksander Jodłowski (pow. kozienicki), a trzecią lokatę zdobył Hu-
bert Woźniak (pow. sochaczewski). W grupie szkół gimnazjalnych i 
klas VII – VIII szkół podstawowych triumfowała Katarzyna Glinka 
(pow. makowski), przed Marcinem Gontarkiem (pow. ciechanowski) i 
Hubertem Ćwiklińskim (pow. pułtuski). W grupie szkół ponadgimna-
zjalnych mistrzem okazał się Mateusz Łygan (pow. lipski), a dwie ko-
lejne lokaty wywalczyli Karol Kisielewski (pow. białobrzeski) i Paweł 
Milczarski (pow. radomski).

Zdobywcy trzech najwyższych lokat w każdej grupie wiekowej 
otrzymali puchary i dyplomy za zdobyte miejsce oraz cenne nagro-
dy rzeczowe. Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono dyplomy 
za udział oraz upominki. Upominkami obdarowano też przybyłych 
z konkursowiczami opiekunów. Dodatkową, prestiżową nagrodą dla 
mistrzów i wicemistrzów województwa stało się prawo startu w fi-
nale ogólnopolskim. Trofea, nagrody i upominki ufundowane przez 
Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wójta Gminy Lesznowola, Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Pia-
secznie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wręczali: wiceprezesi ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek i 
Andrzej Wasilewski, dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP 
Małgorzata Matejczyk, przedstawiciel komendanta wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Andrzej Lisiecki, wizytator Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty Bogumiła Wiatrak i wójt  gminy Lesznowola Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik.

Dla wszystkich uczestników imprezy przygotowano dodatkowe 
atrakcje. W przerwie w konkursowych bojach młodzież wraz z opie-
kunami udała się czterema autobusami na wycieczkę, podczas której 
poznała dwa wyjątkowe miejsca dla gminy. Pierwszym zwiedzanym 
obiektem była fabryka „Alnor” w Woli Mrokowskiej produkująca 
systemy wentylacyjne dla rożnego rodzaju budynków i pomieszczeń. 
Drugą atrakcją było zwiedzenie w Wólce Kosowskiej olbrzymiego 
Centrum Handlowego „GD Poland International”należącego do han-
dlowców chińskich, wietnamskich i tureckich. 

 Tekst i fot. Stefan Todorski

OTWP

ZNAMY 
MISTRZÓW 
WIEDZY 
PO¯ARNICZEJ 
MAZOWSZA
27 KWIETNIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W 
MROKOWIE (GMINA LESZNOWOLA, POWIAT PIASECZYŃSKI) 
ODBYŁY SIĘ ZORGANIZOWANE PRZEZ ZARZĄD ODDZIAŁU 
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP, MAZOWIECKĄ 
KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ PSP I MAZOWIECKIE 
KURATORIUM OŚWIATY ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE 
XLII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY 
POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. 
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W POPRZEDNIM NUMERZE STRAŻAKA MAZOWIECKIEGO INFORMOWALIŚMY O ZAKOŃCZONYCH ELIMINACJACH 
GMINNYCH I ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ELIMINACJACH POWIATOWYCH OTWP. ILUSTRUJĄC TURNIEJ WIEDZY 
PRZYKŁADAMI Z GMIN ZAPOWIADALIŚMY KOLEJNY ETAP KONKURSU ROZGRYWANY W POWIATACH DO KOŃCA 
MARCA  BR., DAJĄCY WYŁONIONYM LAUREATOM KWALIFIKACJE DO PORÓWNANIA POSIADANEJ WIEDZY 
POŻARNICZEJ NA SZCZEBLU WOJEWÓDZTWA. PRZEDSTAWIAJĄC OBOK ZORGANIZOWANE 27 KWIETNIA W MROKOWIE 
ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE OTWP CHCEMY RÓWNIEŻ POWRÓCIĆ DO WYDARZEŃ WCZEŚNIEJSZYCH -  PRZYPOMNIEĆ 
SKRÓTOWO PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z KONKURSÓW PRZEPROWADZONYCH W POWIATACH.

Płockie eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się już w pierwszej 
połowie marca. Zorganizowano je w Szkole Podstawowej Nr 1 w Płoc-
ku. Organizatorów: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wsparły liczne instytu-
cje, natomiast patronat honorowy nad imprezą objęli starosta płocki 
Mariusz Bieniek i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Startująca 
w konkursie w trzech grupach wiekowych młodzież ze szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wykazywała się po-
siadaną wiedza podczas pisemnego testu. Najwyżej ocenieni przez jury 
uczestnicy części pisemnej o zwycięstwo walczyli w finale ustnym. Po 
odczytaniu przez przewodniczącego komiki konkursowej mł. bryg. Ra-

fała Szrajbera protokołu okazało się, że w grupie pierwszej zwyciężyła 
Karolina Matlęga ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu, w grupie II – Filip 
Fijałkowski ze Szkoły Podstawowej w Łącku, a w grupie III pierwsze 
miejsce zajął Krzysztof Siedlich z Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. 
Ignacego Łukasiewicza w Płocku.

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wyróżnionym konkursowi-
czom między innymi wręczali: przewodniczący Rady Powiatu Płoc-
kiego Lech Dąbrowski, wicestarosta Iwona Sierocka, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk i zastępcą komen-
danta miejskiego PSP bryg. Jacek Starczewski. Nagrodą dla wszystkich 
uczestników była sztuka „Pchła Szachrajka”, na która młodzież wraz z 
opiekunami udała się do płockiego Teatru Dramatycznego.  SAT

OTWP

WCZEŒNIEJ W POWIATACH

DODATKOWA NAGRODA DLA WSZYSTKICH

MISTRZOWIE MAZOWSZA
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Podczas pożarów do podawania środków gaśniczych najczęściej 
wykorzystywane są zamontowane na pojazdach pożarniczych auto-
pompy napędzane za pomocą przystawki mocy z silnika pojazdu. 
W większości współczesnych pojazdów pożarniczych autopompy 
montowane są z tyłu pojazdu. Oznaczane są w następujący sposób: 
AUTOPOMPA POŻARNICZA A 24/8 co oznacza autopompę pożar-
niczą o wydajności nominalnej 2400 dm3/min i ciśnieniu tłoczenia 
8 bar. Stosowane są również pompy wielostopniowe umożliwiające 
uzyskiwanie w zależności od potrzeb normalnych lub wysokich ci-
śnień. Oznacza się je w przypadku autopompy pożarniczej dwuza-
kresowej o wydajności nominalnej 2400 dm3/min i ciśnieniu tłocze-
nia 8 bar z autopompą wysokociśnieniową o wydajności nominalnej 
250 dm3/min i ciśnieniu tłoczenia 40 bar: AUTOPOMPA POŻAR-
NICZA A 24/8 - 2,5/40. Głównym wyróżnikiem charakteryzującym 
pompy pożarnicze jest ich nominalne ciśnienie i wydajność określa-
na przy wysokości ssania 1,5 m lub 7,5 m. 

Jako autopompy stosuje się w większości przypadków pompy 
wirowe. Cechują się zwartą budową, niewielkimi wymiarami i sto-
sunkowo wysoką sprawnością. Działanie tych pomp polega na wyko-
rzystaniu siły odśrodkowej obracającego się wirnika. Przepływ wody 
odbywa się w skutek różnicy ciśnień pomiędzy stroną ssawną a tłocz-

ną. Wirnik dzięki odpowiednio ukształtowanym łopatkom wprawia 
znajdujące się w przestrzeniach międzyłopatkowych cząsteczki cie-
czy w ruch, od strony ssawnej w kierunku strony tłocznej. Pompa 
wirowa wytwarza ciśnienie tylko wtedy, gdy wirnik jest wypełniony 
cieczą, dlatego konieczne jest zalanie pompy wraz z przewodem ssą-
cym przed uruchomieniem lub zastosowanie dodatkowo urządzenia 
samozasysającego.

Zalety pomp wirowych:
 duża wydajność przy stosunkowo niewielkiej, a w szczególnych 

przypadkach średniej wysokości podnoszenia, 
 dzięki dużej prędkości obrotowej małe wymiary,
 całkowita równomierność ruchu (parametrów pracy) przy ustalo-

nych warunkach pracy, 
 bezpośrednie sprzężenie z szybkoobrotowymi silnikami napędo-

wymi z wykluczeniem przekładni zmieniających prędkość obro-
tową, 

 duża pewność ruchu (niezawodność) dzięki zwartej budowie i bar-
dzo małej liczbie ruchomych, zużywających się części, 

 zdolność samoregulacji, tzn. samoczynnego przystosowania się do 
zmienionych warunków pracy,

 duża niezawodność działania dzięki małej liczbie i prostocie kon-
strukcji elementów ruchomych oraz braku zaworów sterujących,

 małe rozmiary i waga (na skutek dużej szybkości obrotowej), dzięki 
czemu zapotrzebowanie miejsca jest mniejsze, 

 po długotrwałym użytkowaniu i znacznym zużyciu spadek spraw-
ności jest niewielki 

 niewrażliwość na drobne zanieczyszczenia, 
 niskie koszty eksploatacji.

Wady pomp wirowych:
 brak zdolności samozasysania powodującej konieczność napełnia-

nia pompy cieczą przed uruchomieniem ( z wyjątkiem pomp krą-
żeniowych samozasysających ), 

 wrażliwość małych pomp wirowych na zanieczyszczenia mecha-
niczne, 

 wrażliwość na zawartość gazów w pompowanej cieczy, co może 
powodować przerwanie przepływu, 

Sprzęt pożarniczy cz. II

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Schemat pompy odśrodkowej z wirnikiem
1 –wirnik, 2 - kadłub spiralny, 3 - króciec ssawny, 4 - króciec tłoczny

GASZENIE POŻARÓW, USUWANIE SKUTKÓW 
INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU, PODTOPIEŃ 
CZY TEŻ MOŻLIWOŚCI ODKRĘCANIA KRANU 
W NASZYM DOMU I NAPICIA SIĘ WODY 
BYŁOBY NIEMOŻLIWE BEZ POMP. TYPY POMP 
POŻARNICZYCH DO PRZESYŁANIA WODY CZYSTEJ 
LUB ZANIECZYSZCZONEJ PRZEZNACZONYCH DO 
STOSOWANIA W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ 
OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 
20 CZERWCA 2007 R. W SPRAWIE WYKAZU 
WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU 
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONIE 
ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA, A TAKŻE ZASAD 
WYDAWANIA DOPUSZCZENIA TYCH WYROBÓW 
DO UŻYTKOWANIA (DZ. U. Z 2007 R. NR 143 POZ. 
1002) ORAZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 27 
KWIETNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE 
W SPRAWIE WYKAZU WYROBÓW SŁUŻĄCYCH 
ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
LUB OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA, 
A TAKŻE ZASAD WYDAWANIA DOPUSZCZENIA 
TYCH WYROBÓW DO UŻYTKOWANIA (DZ. U. Z 
2010 R. NR 85 POZ. 553 ZE ZMIANAMI). POMPY 
POŻARNICZE ZOSTAŁY PODZIELONE NA 
NASTĘPUJĄCE TYPY: AUTOPOMPY, MOTOPOMPY 
PRZENOŚNE I PRZEWOŹNE, MOTOPOMPY 
PŁYWAJĄCE, POMPY Z NAPĘDEM TURBINOWYM, 
POMPY STRUMIENIOWE, WYSOKOCIŚNIENIOWE 
AGREGATY GAŚNICZE I MOTOPOMPY DO WODY 
ZANIECZYSZCZONEJ. MOGĄ MIEĆ ONE NAPĘD 
RĘCZNY, ELEKTRYCZNY, SPALINOWY LUB WODNY 
(TURBOPOMPY). 
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 mniejsza w porównaniu z niektórymi pompami wyporowymi 
sprawność małych pomp wirowych. 

Pompy wirowe odśrodkowe wymagają przed rozpoczęciem pra-
cy dokładnego zalania cieczą przestrzeni wewnętrznej pompy. Przy 
pobieraniu wody z otwartych zbiorników należy zastosować specjal-
ne urządzenia wytwarzające podciśnienie w układzie ssawnym po-
wodujące zassanie i zalanie wodą wirnika i przestrzeni wewnętrznej 
pompy wirowej.

Stosuje się następujące urządzenia zasysające:
 strumienice gazowe,
 tłokowe pompy próżniowe,
 membranowe pompy próżniowe.

Zwrócić należy uwagę na mogące wystąpić podczas pracy pompy 
wirowej zjawisko kawitacji, które wpływa niekorzystnie na sprawność 
i budowę pomp. Kawitacja występuje w kanałach przepływowych 
maszyn i urządzeń hydraulicznych, głównie pomp, turbin wodnych 
oraz armatury (zasuwy, zawory, zwężki itp.). Stanowi ona złożone 
zjawisko, wywołane miejscowym spadkiem ciśnienia przepływającej 
cieczy, polegające na tworzeniu się tam pęcherzyków parowo - ga-
zowych, a następnie ich implozyjnemu (przeciwieństwo eksplozji, 
zniszczenie przez wtłoczenie do wewnątrz, spowodowane różnicą 
ciśnień) zanikaniu w strefie wyższego ciśnienia. Zanikaniu pęche-
rzyków w czasie krótszym od 0,001s towarzyszy wzrost ciśnienia 
napływającej na to miejsce cieczy oraz niszczenie materiału ścianki, 
przy której występuje implozja pęcherzyka. Niszczenie ma charakter 
mechaniczny, czemu towarzyszy korozja elektrochemiczna. Powsta-
ją wżery w materiale prowadzące do zupełnego niszczenia części. W 
pompach wyporowych kawitacja występuje rzadziej ze względu na 
małe prędkości cieczy. Zjawisku kawitacji towarzyszą słyszalne szme-
ry i trzaski w pompie, a nawet wibracje i głośne uderzenia. Jednocze-
śnie ciśnieniomierze na ssaniu i tłoczeniu wykazują nadmierne nie-
regularne wahania, a w przypadku zwiększającej się kawitacji spadek 
ciśnienia tłoczenia aż do 0.

Rozumiejąc zjawisko kawitacji i jej skutki oczywistą sprawą staje 
się niedopuszczenie do pracy autopompy w obszarze kawitacyjnym. 
Zapobiegać temu zjawisku można przez:
 zmniejszenie obrotów autopompy, dzięki czemu obniża się wiel-

kość spadku podciśnienia na wlocie do wirnika (polepszenie 
parametrów ssania autopompy) i wzrasta wydajność autopompy  
- w wyniku tego praca autopompy z obszaru kawitacyjnego przy 

ustalonych parametrach przechodzi na pracę o nowej charakte-
rystyce przepływu w miejscu leżącym przed jej obszarem kawi-
tacyjnym;

 unikanie pracy autopompy przy wolnym wypływie wywołującym 
spadek wysokości podciśnienia - wzrost wysokości podnoszenia 
wpływa hamująco na rozprzestrzenianie się we wnętrzu autopom-
py spienionej cieczy, przez co zmniejsza się możliwość pojawienia 
się zagrożeń kawitacyjnych;

 unikanie nadmiernych oporów przepływu w linii ssawnej - wzrost 
tej wielkości, wskazany na wakuometrze przy ustalonych parame-
trach pracy autopompy, powoduje automatycznie zmniejszenie 
wydajności po stronie tłocznej oraz wejście autopompy w kawi-
tacyjny obszar pracy, może to spowodować np. uszkodzony wąż 
ssawny lub zanieczyszczony smok ssawny.

Ciekawym rodzajem pompy wirowej jest turbopompa. Turbo-
pompa to urządzenie wypompowująco – tłoczące dużej ilości cieczy, 
przy małym ciśnieniu. Przeznaczona jest do wypompowywania wody 
ze zbiorników, studzienek, szybów, kanałów itp. Można ją użyć rów-
nież do wypompowywania substancji ropopochodnych. Znajduje za-
stosowanie jako pompa służąca do odpompowania wody zabrudzonej, 
jak i dostarczająca wodę do celów gaśniczych. Podczas pracy urządze-
nia nie zachodzi (jak w przypadku strumienic) mieszanie pomiędzy 
np. czystą wodą służącą do napędu, a wodą (cieczą) wypompowy-
waną. Wykazuje odporność na zanieczyszczenia jak i pracę na su-
cho. Pompę można również użytkować do przepompowywania wody 
morskiej. Natomiast nie należy jej stosować do przepompowywania 
substancji tworzących z powietrzem mieszankę wybuchową oraz do 
przepompowywania cieczy niebezpiecznych dla aluminium i chromo-
niklu, gdyż z tych materiałów wykonane są podzespoły urządzenia. 
Przenośna pompa głębinowa jest jedną z wielu napędzanych wodą 
pomp strażackich, składającą się z części turbinowej (napędowej) jak 
i części pompowej (roboczej). Źródłem napędu pompy jest tłoczo-
na do niej woda pod odpowiednim ciśnieniu w obiegu zamkniętym. 
Zatem przy zastosowaniu do napędu wody podawanej z autopompy 
nie zwiększa ona ilości wody w obiegu, jak ma to miejsce w wysysa-
czach głębinowych. Pompa pracuje w obiegu zamkniętym z układem 
wodno-pianowym samochodu ratowniczo-gaśniczego lub z zestawem 
motopompa i zbiornik brezentowy składany. Pompa posiada w swej 
budowie jedno wejście o wielkości nasady 75 i dwa wyjścia również  
z nasadą o wielkości 75. Na korpusie urządzenia powinny znajdować 
się wyraźne oznaczenia kierunków przepływu wody do wirnika na-
pędowego i roboczego. 

 st. sekc. mgr Wojciech Gralec

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Schemat strumienicy gazowej stosowanej w motopompach M8/8
1 – klapa obrotowa, 2 – przewód łączący strumienicę z pompą wirową,
3 – przełącznik spalin, 4 – przyłącze strumienicy do pierwszego cylindra silnika

Przekrój turbopompy
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24 kwietnia w kaplicy przy katedrze war-
szawsko – praskiej w Warszawie odbyło się 
spotkanie wielkanocne strażaków woje-
wództwa mazowieckiego.

W spotkaniu, które zorganizował mazo-
wiecki kapelan strażaków, ks. Jerzy Sień-
kowski, uczestniczyła kadra komendy woje-
wódzkiej i komend powiatowych Państwowej 
Straży Pożarnej wraz z komendantem woje-
wódzkim, starszym brygadierem Bogdanem 

Łasicą. Brali w nim także udział strażacy 
ochotnicy z przedstawicielami władz Związ-
ku OSP RP z prezesem Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Antonim Janem 
Tarczyńskim na czele. W gronie munduro-
wych znaleźli się też członkowie strażackich 
rodzin i sympatycy pożarnictwa. 

Do dzielących się jajkiem błogosławień-
stwo oraz słowa krzepiące i umacniające 
wiarę skierował ordynariusz diecezji war-

szawsko – praskiej, ksiądz biskup Romuald 
Kamiński. Życzenia wielkanocne zaś złożyli 
prezes A. Tarczyński i komendant B. Łasica.

Zorganizowana z okazji Wielkanocy uro-
czystość przyczyniła się do zacieśnienia wię-
zi między uczestniczącymi w niej osobami. 
Zatem aż chciałoby się powiedzieć, iż szko-
da, że w kaplicy było jeszcze sporo wolnego 
miejsca.

   S.T.

SPOTKANIE WIELKANOCNE

Wydarzenia

Dzień Strażaka połączony z przekazaniem samochodu pożarniczego 
rozpoczął się w mszą świętą w kościele parafialnym. Po mszy oficjalni go-
ście  oraz delegacje okolicznych straży ze sztandarami gospodarzy, a także 
OSP w Jaroszkach, Czarnej, Pionkach, Suchej, Laskach i Jedlni Letnisko 
przemaszerowali pod strażnicę na uroczysty apel. Tam przybyłych gości 
przywitał naczelnik OSP Andrzej Mróz. Oczekiwanym momentem było 
przekazanie kluczyków i dowodu rejestracyjnego. W imieniu strażaków 
dar odebrał naczelnik A. Mróz. Poświecenia pojazdu dokonał proboszcz 
parafii pw. św. Mikołaja ks. Janusz Smerda. Apel był również okazją do 
podziękowania strażakom za aktywną społeczna służbę, która była moty-
wem ufundowania jednostce nowoczesnego, specjalistycznego samocho-
du. Druhom, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem – Andrze-
jowi Wróblowi,  Stanisławowi Ruskowi, Januszowi Mrozowi, Andrzejowi 
Michalskiemu, Andrzejowi Mrozowi i Tomaszowi Wróblowi  Marszałek 
Województwa Mazowieckiego nadał pamiątkowe dyplomy, które wręczył 
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Zbigniew 
Gołąbek. Gratulacje i podziękowania składali strażakom również obec-
ni przedstawiciele władz pożarniczych i samorządowych, wśród których 
między innymi był zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Jasztal.

Przekazanie druhom samochodu odbyło się w trakcie gminnych 
obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła, którą odprawił 
proboszcz ks. Krzysztof Jędrzejewski. Po  eucharystii przed remizą 
OSP w trakcie uroczystego apelu kluczyki do nowego pojazdu wrę-
czyli druhom zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego 
PSP bryg. Artur Gonera i wójt gminy Radzanowo Sylwester Ziem-
kiewicz. Przekazany straży średni samochód ratowniczo – gaśniczy 
MAN TGM 13.290 sfinansowany został ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego i Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i gminy Radzano-
wo oraz z wkładu własnego OSP Woźniki. W uroczystości, oprócz 
wymienionych, uczestniczył między innymi wiceprezes Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Marek Ciećwierz.

  Stefan Todorski

NOWE SAMOCHODY

W JEDLNI

W WOŹNIKACH

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Strażaka pokaźnej grupie OSP na 
Mazowszu symbolicznie przekazano zakupione w ostatnim czasie nowe pojazdy 
wręczając podczas okolicznościowych apeli kluczyki i dowody rejestracyjne. 
Między innymi dwie spośród  obdarowanych jednostek zaprezentowały swoim 
gościom otrzymane samochody ratowniczo - gaśnicze w przeddzień święta 
swojego patrona. 3 maja uroczystego przekazania bojowych wozów dokonano  
w Jedlni (powiat radomski) i Woźnikach (powiat płocki).
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5 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie (gmina Suchożebry, powiat 
siedlecki) świętowała 50-lecie działalności. Z okazji jubileuszu odprawiona 
została polowa msza święta, po której przeprowadzono uroczysty apel.

Wydarzenia

HO£D ZAS£U¯ONYM

PÓŁ WIEKU 
SZYBKIEGO TEMPA

MAZOWSZANIE WŚRÓD 
ZDOBYWCÓW „FLORIANÓW”

7 maja z okazji Dnia Strażaka w warszaw-
skich nekropoliach – na Cmentarzu Komu-
nalnym (d. Wojskowym) i Cmentarzu Po-
wązkowskim delegacja Państwowej Straży 
Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP złożyła wiązanki kwiatów w 
kwaterze strażackiej upamiętniającej ruch 
oporu „Skała”, na grobach strażaków pole-

głych w czasie II wojny światowej oraz na 
mogiłach pożarników szczególnie zasłużo-
nych dla ochrony przeciwpożarowej.

W skład delegacji z ramienia PSP między 
innymi wchodzili: mazowiecki komendant 
wojewódzki nadbryg. Bogdan Łasica i pro-
rektor, zastępca komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej st. bryg. Jarosław Zarzycki. 

Związek OSP RP reprezentowali: wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Andrzej 
Wasilewski i sekretarz ZOW Zbigniew Kali-
szyk.

Podczas ceremonii składania kwiatów przy 
strażackich mogiłach podchorążowie Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej zaciągnęli wartę 
honorową. SAT

Rośnie popularność ogłaszanego przez 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 
a zainicjowanego przez redakcję miesięcznika 
„Strażak”, Ogólnopolskiego Konkursu na Naj-
lepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych 
z Udziałem OSP i Samorządów „Floriany”. 
Podczas zorganizowanej 18 maja uroczystej 
Gali Finałowej tegorocznej trzeciej edycji 
konkursu wręczono 20 statuetek Floriana 
wraz z nagrodami oraz po raz pierwszy 12 na-
gród w nowej kategorii specjalnej „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”, realizowanej pod patro-
natem partnera konkursu – Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

W gronie dwudziestu laureatów wyłonionych 
z całej Polski znalazły się dwie OSP z wojewódz-
twa mazowieckiego. W kategorii „Edukacja” 
za zrealizowany z partnerami projekt „Mali ra-
townicy – gra wielkoformatowa ucząca udzie-
lania pierwszej pomocy” wyróżniona została 
Ochotnicza Straż Pożarna w Serpelicach (gmina 
Sarnaki, powiat łosicki). W kategorii „Kultura 
i Tradycja” za projekt „XX Listopadowy Złaz 
Niepodległościowy” (realizacja samodzielna) 
statuetkę zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna w 
Skułach (gmina Żabia Wola, powiat grodziski).

W kategorii specjalnej „Ratujmy i Uczmy 
Ratować” wśród dwunastu nagradzanych 
jednostek znalazła się Ochotnicza Straż Po-
żarna Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu 
Mazowieckiego, która podczas samodziel-
nie przygotowanych szkoleń przeprowadzi-
ła zajęcia szkoleniowe z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy dla 736 dzieci. S.T.

Jubilatka powstała w 1969 r. z inicjatywy sie-
dleckiego komendanta powiatowego straży po-
żarnych Witolda Świnarskiego. Utworzyło ją 15 
druhów. Po ośmiu latach działania wypracowała 
warunki do wybudowania spełniającej ówcze-
sne wymagania strażnicy. Budynek oddano do 
użytku w 1983 r., a w kolejnych dziesięcioleciach 
kilkakrotnie modernizowano i rozbudowywano. 
Pierwszego samochodu jednostka dorobiła się w 
1992 r. Był nim użytkowany wcześniej, ale w do-
brym stanie technicznym, lekki samochód gaśni-
czy marki Żuk. Kolejnym pojazdem pozyskanym 
pięć lat później był już, także eksploatowany wcze-
śniej w innej jednostce, ciężki beczkowóz z auto-
pompą. W 2001 r. OSP włączona została do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a w 
roku 2010 otrzymała prosto z fabryki, nowy śred-
ni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu 
Volvo. Obecnie straż zrzesza 37 dobrze przygoto-
wanych do podejmowanych zadań członków.

W dniu jubileuszu po koncelebrowanej pod 
przewodnictwem ks. Marka Chomiuka – powia-
towego kapelana strażaków mszy świętej, pod-
czas apelu sztandar jubilatki udekorowany został 

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”, zasłużeni druhowie zaś medalami złotymi, 
srebrnymi i brązowymi oraz odznakami „Strażak 
Wzorowy” i „Za wysługę lat”.  Złote Medale „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa wręczono Krzysztofowi 
Dobrowolskiemu i Franciszkowi Kudelskiemu. 
Dwaj współzałożyciele stowarzyszenia – Euge-
niusz Mikołajewicz i Janusz Soszyński otrzymali 
odznaki za 50 lat działalności w OSP.

Jubilatkę uhonorował też Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego nadając jej Medal 
Pamiątkowy „Pro Masovia”, a najbardziej za-
służonym druhom dyplomy uznania. Medal i 
dyplomy wręczyła strażakom Ewa Orzełowska – 
członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W podniosłej uroczystości uczestniczyli dru-
howie z okolicznych OSP oraz strażacy z Krem-
men (Niemcy), a także przedstawiciele władz 
samorządowych i pożarniczych, wśród których 
między innymi byli: komendant miejski PSP w 
Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński i wójt gminy 
Suchożebry Krzysztof Bujalski. Muzyczną opra-
wę zapewniła Kolejowa Orkiestra Dęta z Siedlec.

 Stefan Todorski
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Wydarzenia

Z KORZENIAMI Z DZIEWIĘTNASTEGO WIEKU

Myśl powołania Towarzystwa Straży Ogniowej zrodziła się w Zwoleniu 
w połowie 1899 roku. Pomysłodawcy zadbali o projekt statutu i 31 sierpnia 
przekazali go oficjalnie Gubernatorowi (właściwemu przedstawicielowi władz 
carskich). Już po dwóch tygodniach – 13 września  Naczelnik Powiatu Kozie-
nickiego zarządzeniem z dnia 13 września przedłożył Wójtowi Gminy Zwoleń 
zatwierdzony statut (ustawę), który wpisano do specjalnej księgi gminy wraz 
z nazwiskami dziewięćdziesięciu trzech członków rzeczywistych towarzystwa. 
29 grudnia wójt zorganizował   zebranie, podczas którego dziewięćdziesięciu 
przybyłych członków straży wybrało spośród siebie przewodniczącego, człon-
ków zarządu i kandydatów do zarządu, członków komisji rewizyjnej i kandy-
datów do komisji rewizyjnej, naczelnika i jego zastępców oraz kierowników 
działów. Przewodniczącym został Iwan Szabelski – mieszkający w Zwoleniu 
Rosjanin, który doprowadził do prawnej legalizacji stowarzyszenia. Na człon-
ków zarządu powołano księdza Aleksandra Bąkowskiego i aptekarza Hipolita 
Zagrodzkiego. Funkcję naczelnika powierzono Stanisławowi Matulewiczowi 
– obywatelowi ziemskiemu, jednocześnie sędziemu gminnemu.

Utworzona straż ogniowa, tak w okresie zaborów, jak też w czasach póź-
niejszych, działalnością swoją bardzo szeroko wykraczała poza przyjęty obo-
wiązek ochraniania mieszkańców miasta i ich dobytku przed pożarami. W 
latach poprzedzających odzyskanie przez Polskę niepodległości druhowie 
podejmowali działania patriotyczne i wolnościowe. Niejeden spośród człon-
ków straży aresztowany był za kolportowanie i posiadanie nielegalnych odezw 
i pism. Masowy był na przykład udział druhów w wielkiej manifestacji patrio-
tycznej, jaka odbyła się w 1906 roku. Umacnianiu poczucia polskości i dążeń 
do odzyskania niepodległości służyły też podejmowane przez straż działania 
kulturalne. W 1901 roku w jej szeregach rozpoczęła działalność orkiestra dęta 
W tym samym czasie narodził się też amatorski teatr. W latach 1901 – 1911 te-
atr przygotował i wystawił na scenie 17 różnych przedstawień jednoaktowych.

Okres międzywojenny – wolnej Polski był czasem dalszego rozkwitu zwo-
leńskiej jednostki. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego 
wieku rozpoczęto budowę okazałej 
strażnicy, która zastąpiła zniszczona 
w wyniku wielkiego pożaru w mie-
ście drewnianą szopę. Nowa siedzi-
ba oddana została do użytku w 1933 
r.  W jej murach obok pomieszczeń 
na sprzęt pożarniczy wygospodaro-
wano miejsce na potrzebne miesz-
kańcom miasta kino. Rozrosła się 
strażacka orkiestra dęta. Grało w 
niej społecznie 31 druhów, kapel-
mistrz zaś otrzymywał stałe wyna-
grodzenie. Pod skrzydłami straży 
wyrastała  też drużyna piłkarska 
„Kruki”, która stała się zalążkiem 
przyszłego miejskiego klubu spor-
towego.

Dorobek OSP w dużym stopniu 
zniweczyła II wojna światowa i nie-
miecka okupacja. Niemcy zamienili 
remizę strażacką na magazyn zbo-
żowy, a wycofując się przed naciera-

jącym frontem wschodnim zrabowali cenniejszy sprzęt pożarniczy. Po wojnie 
druhowie zmuszeni byli przeprowadzić poważny remont swoich pomieszczeń 
i odtworzyć zasoby sprzętowe. Na ich barkach bowiem spoczywała ochrona 
mieszkańców przez żywiołami, a także w dalszym ciągu pomoc w organizowa-
niu życia kulturalnego. Pomoc ta wynikała choćby z faktu, że remiza po wojnie 
była jedynym obiektem użyteczności publicznej w Zwoleniu.

W 1954 roku powstał powiat zwoleński, a wraz z nim Komenda Powiatowa 
Straży Pożarnych. Komendant powiatowy, odpowiedzialny za zabezpieczenie 
operacyjne powiatu, działania swoje (również w mieście) musiał opierać na 
barkach jedynie ochotniczych straży pożarnych. W 1974 roku w Zwoleniu 
powołana została Zawodowa Straż Pożarna, która rozlokowała się w rozbudo-
wanej właśnie strażnicy OSP. Od tego momentu działalność operacyjna straży 
ochotniczej zaczęła słabnąć, a potem wręcz zanikać. Na szczęście druhowie nie 
tracili kontaktu z miejscowa społecznością i uczestniczyli w różnych formach 
życia społecznego w mieście, a po latach znaleźli siłę, by powrócić do efek-
tywnych działań ratowniczych. Starania zarządu OSP, którym kierował Jerzy 
Kowalski, doprowadziły do pozyskania w 2003 r. z Komendy PSP w Zwoleniu 
użytkowanego w PSP, ale w niezłym stanie technicznym, samochodu pożar-
niczego marki Star 244 GBA 2,5/16. Uzyskiwane przez ochotników przez 5 lat 
efekty sprawiły, że w 2008 r. OSP Zwoleń włączona została do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo – Gaśniczego i otrzymała nowy średni samochód ratowni-
czo – gaśniczy marki Renault. Dzisiaj jednostka zrzesza 77 członków, w tym 24 
wyszkolonych ratowników. Sześciu posiada wyszkolenie dowódcze. Powyżej 
normy przedstawia się wyszkolenie strażaków na kursach specjalistycznych 
w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i ratownictwa technicznego.

Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła  się mszą święta w intencji jubilatki 
w parafialnym Kościele Podwyższenia Krzyża w Zwoleniu, koncelebrowaną 
przez kapelana zwoleńskich strażaków ks. Sylwestra Góreckiego i probosz-
cza  ks. dziekana Bernarda Kasprzyckiego. Po koncelebrze odbył się uroczy-
sty apel, podczas którego z okazji 120-lecia odsłonięty został obelisk z tablicą 
upamiętniającą założycieli OSP.  Należne honory skierowano także do druhów 
działających obecnie. Jubilatka odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi 
Orderu Świętego Floriana. Zasłużonych druhów uhonorowano medalami „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Złote medale otrzymali Grzegorz Baran, Michał Ja-

kubczyk i Krzysztof Stępień. Prezes 
OSP Jerzy Kowalski wyróżniony zo-
stał Odznaką Honorową „Zasłużony 
dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Województwa Mazowieckiego”. 
Podczas oficjalnych wystąpień gratu-
lacje i podziękowania do strażaków 
kierowali: poseł na Sejm PR Anna 
Kwiecień, wicemarszałek wojewódz-
twa mazowieckiego Rafał Rajkowski, 
prezes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP Antoni Jan 
Tarczyński, zastępca komendanta 
wojewódzkiego PSP bryg. Artur 
Gonera, starosta  zwoleński Stefan 
Bernaciak i burmistrz Arkadiusz Su-
lima. Uroczystość ubogacona została 
musztrą paradną Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej Miasta Zwolenia oraz 
otwarciem w miejscowym Muzeum 
Regionalnym wystawy „120 lat OSP 
Zwoleń. Stefan Todorski

9 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu 
świętowała 120-lecie swojego istnienia. Przygotowana 
na ten dzień uroczystość i towarzyszące jej imprezy 
zapewne przez długi czas będą  przypominać dzieło, jakie 
przez sto dwadzieścia lat jubilatka darowała miastu.

Zbiory rodziny Kutyłów   |  Zarząd OSP na tle wozu bojowego marki „Fordson”, 1953 r.
Siedzą od lewej Władysław Niziankowicz, Aleksander Rusinowski, Felicjan Nowakowski, 
Wacław Kukliński, Wacław Sitkowski, Stanisław Porębski, Piotr Podgórski, 
Feliks Leśniewski; stoją od lewej Szczepan Popis, Jan Jaroszek, NN


