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Strażak Mazowiecki

Miesiące niosące wielu ludziom wywo-
ływane szerzącą się pandemią tragedie i 
dramaty, miesiące trudności, z jakimi przez 
reżimy sanitarne musiało zderzyć się całe 
społeczeństwo, odmieniły także na ten czas 
oblicze  strażackiego środowiska. Związek 
nasz i ochotnicze straże pożarne wyhamo-
wały, zawiesiły lub zmieniły formę części za-
dań statutowych, z drugiej zaś strony podję-
ły, obok prowadzonych na co dzień działań 
ratowniczych, nowe wyzwania ukierunko-
wane na pomoc w walce z zakażeniami i ich 
skutkami.

Wiosenne dni w każdym roku wywołują 
wzrost zagrożenia pożarowego. Druhowie z 
OSP zatem nie szczędzą w tym czasie ener-
gii przy licznych (wręcz tysiącach) pożarów 
traw, zarośli lasów. Bieżąca wiosna powięk-
szyła dodatkowo ten corocznie podejmo-
wany wysiłek nowymi, jakże ważnymi za-
daniami – udziałem w walce z szerzącą się 
chorobą COVID-19. Działania operacyjne, 
ratownicze, pomocowe obserwowaliśmy 
przez wszystkie tygodnie kończącego się 
kwartału. Staramy się więc zwrócić na nie 
uwagę w niniejszym numerze Strażaka Ma-
zowieckiego. 

Na naszych łamach nie odnajdziemy jed-
nak (jak w latach poprzednich) szerokich 
i barwnych relacji ze świąt, uroczystości i 
strażackich imprez. Na nie będziemy mu-
sieli poczekać do czasu wyhamowania ak-
tywności śmiercionośnych wirusów. Miej-
my nadzieję, że po odwołaniu reżimów 
sanitarnych straże dość szybko powrócą do 
inicjatyw z udziałem licznych grup druhów, 
a nawet całej lokalnej społeczności. 

Mimo braku możliwości opisywania cho-
ciażby prowadzonych zawsze z rozmachem 
obchodów Dnia Strażaka w czasopiśmie 
znajdziemy niemało ważnych informacji. 
Przedstawiamy bowiem ważne opinie i po-
stanowienia wojewódzkich władz naszego 
Związku podjęte podczas prowadzonych 
zdalnie obrad. Prezentujemy straż, która 
w ubiegłym roku najwięcej razy spieszyła 
na ratunek. Jak zwykle na stronach SM za-
mieszczona jest porcja przygotowanej przez 
Mazowiecką Komendę Wojewódzką PSP 
wiedzy przydatnej w praktycznym działaniu 
ratowników.  Jest stałe słowo  od wojewódz-
kiego kapelana strażaków i trochę ciekawej 
historii. Redakcja postarała się też o zgro-
madzenie istotnych informacji i  komuni-
katów, które powinny zainteresować straże 
i  działaczy Związku. Liczymy zatem, że na-
sze czasopismo, na pewno trochę inne, niż 
zazwyczaj, spotka się z dobrym odbiorem. 
Życzymy więc pożytecznej lektury.

 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

Najświętsza Ofiara sprawowana była 
pod przewodnictwem ks. biskupa Romu-
alda Kamińskiego – ordynariusza Diecezji 
Warszawsko - Praskiej, a udział wzięli w 
niej przedstawiciele władz i środowisk po-
żarniczych. Do katedry przybył komendant 
główny Państwowej Straży Pożarnej st. bry-
gadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępca-
mi nadbryg. Adamem Koniecznym, st. bryg. 
Krzysztofem Hejdukiem, bryg. Arkadiu-
szem Przybyłą i komendantem – rektorem 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej bryg. 
dr. inż. Jarosławem Chodorowskim. Za-
rząd Główny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP reprezentowali prezes ZG 

Waldemar Pawlak i wiceprezes ZG generał 
brygadier w st. spocz. Wiesław  Leśniakie-
wicz. W imieniu mazowieckich strażaków 
do świątyni między innymi przybyli mazo-
wiecki komendant wojewódzki PSP bryg. 
Jarosław Nowosielski oraz przezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Antoni Jan Tarczyński.

Po mszy przed tablicą upamiętniającą stra-
żaków poległych w  walkach o niepodległość 
Ojczyzny oraz poległych w akcjach ratowni-
czo -  gaśniczych złożono wieniec kwiatów.

 S.T.
 Fot. mł. bryg. Karol Kierzkowski

4 maja w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem św. Floriana w Warszawie odprawiona 
została Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Z uwagi na reżimy sanitarne 
chroniące przed panująca pandemią nie mogła odbyć się, jak w poprzednich latach, 
procesja do znajdujących się w kościele relikwii naszego patrona, a uczestnictwo 
w koncelebrze ograniczone zostało do ustalonego prawem limitu osób mogących 
przebywać w świątyni. W liturgii jednak mógł duchowo uczestniczyć  każdy strażak 
korzystając z przeprowadzonej transmisji internetowej.

DZIEÑ STRA¯AKA 
ZE ŒWIÊTYM FLORIANEM
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Od kapelana

Z listu Papieża Benedykta XVI na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II
Watykan, 4 maja 2020 r.
„18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim 

mieście Wadowice. Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa – Prusy, Rosja i Au-
stria – podzieliły między siebie i okupowały przez ponad sto lat, po pierwszej 
wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie 
nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się 
na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu mocarstw – Niemiec i Rosji. 
W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał młody Karol Wojty-
ła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, brata, a na koniec także ojca, 
któremu zawdzięczał swoją głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pocią-
gały szczególnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty.

Aby uchronić się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, jesienią roku 1940 zaczął pracę 
jako robotnik fizyczny w kamieniołomie, związanym z fabryką chemiczną Solvay (por. Jan Paweł II, Dar  
i tajemnica, s. 12). Jesienią roku 1942 podjął ostateczną decyzję wstąpienia do krakowskiego Seminarium 
Duchownego, które arcybiskup Krakowa Sapieha potajemnie zorganizował w swej rezydencji. Już jako fa-
bryczny pracownik rozpoczął z pomocą starych książek studiowanie teologii, tak że 1 listopada 1946 mógł 
otrzymać święcenia kapłańskie (por. tamże, s. 15). Teologii uczył się jednak nie tylko z książek, ale także 
poprzez doświadczenie konkretnej ciężkiej sytuacji, w której znajdował się on sam i jego kraj. Jest to poniekąd 
charakterystyczne dla całego jego życia i działalności. Studiuje książki, ale zawarte w nich pytania stają się 
treścią, którą przeżywa i której dogłębnie doświadcza. Tak też dla niego jako młodego biskupa – od 1958 roku 
biskupa pomocniczego, a od 1964 roku arcybiskupa Krakowa – Sobór Watykański II stanowi szkołę całego 
jego życia i pracy. Pojawiające się doniosłe pytania, przede wszystkim wiążące się z tak zwanym Schematem 
XIII – późniejszą Konstytucją Gaudium et spes – były jego osobistymi pytaniami. Wypracowane na soborze 
odpowiedzi wskazały mu drogę jego pracy jako biskupa, a później jako papieża…..

…Tak więc na nowego papieża czekało w istocie zadanie po ludzku niemal niewykonalne. Już na pierw-
szy rzut oka okazało się jednak, że Jan Paweł II budził nowe zachwycenie się Chrystusem i Jego Kościołem. 
Najpierw jego słowa na rozpoczęcie pontyfikatu, zawołanie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi!” Ten ton charakteryzował zresztą cały jego pontyfikat i uczynił go wyzwalającym odno-
wicielem Kościoła. Stało się tak dlatego, że nowy papież pochodził z kraju, w którym recepcja soboru była 
pozytywna. Decydujące było nie powątpiewanie we wszystko, lecz radosna odnowa wszystkiego…

…Dzisiaj istotne wydaje mi się wskazywanie na właściwe centrum, z perspektywy którego należy odczytywać 
przesłanie zawarte w jego różnych tekstach. Centrum to sugestywnie odsłoniła nam wszystkim godzina jego śmier-
ci. Papież Jan Paweł II zmarł w pierwszych godzinach ustanowionego przez niego święta Miłosierdzia Bożego…

….Gdy Jan Paweł II wydał ostatnie tchnienie na tym świecie, było akurat po pierwszych nieszporach święta 
Miłosierdzia Bożego. Rozjaśniło to godzinę jego śmierci: światło miłosierdzia Bożego rozbłysło nad jego konaniem 
jako krzepiące orędzie. W swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość, która ukazała się prawie w przeddzień 
jego śmierci, papież raz jeszcze po krótce przedstawił orędzie Bożego miłosierdzia. Wskazuje w niej, że siostra 
Faustyna zmarła jeszcze przed okropieństwem drugiej wojny światowej, ale przekazała już odpowiedź Pana na 
te potworności. „Zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa! Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie zwy-
cięskie jest dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią; że nad nienawiścią tryumfuje miłość” (s. 62).

Papieżowi przez całe życie chodziło o to, aby obiektywne centrum wiary chrześcijańskiej – naukę o zbawieniu 
– subiektywnie przyjąć za swoje i uzdalniać innych do jego przyjęcia. Dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi 
miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego. Mimo iż to centrum chrześcijańskiej egzystencji jest nam daro-
wane tylko w wierze, ma ono jednocześnie znaczenie filozoficzne, bo skoro miłosierdzie Boże nie jest faktem, to 
musimy radzić sobie z takim światem, w którym ostateczna przeciwwaga dobra wobec zła nie jest rozpoznawal-
na. Ostatecznie poza tym obiektywnym historycznym znaczeniem każdy musi wiedzieć, że miłosierdzie Boże 
okaże się na koniec silniejsze od naszej słabości. W tym miejscu należy odnajdywać wewnętrzną jedność orędzia 
Jana Pawła II i zasadnicze intencje papieża Franciszka: wbrew spotykanej niekiedy opinii Jan Paweł II nie jest 
moralnym rygorystą. Ukazując istotne znaczenie Bożego miłosierdzia, daje on nam możność przyjęcia stawia-
nych ludziom moralnych wymogów, mimo iż człowiek nigdy nie zdoła im w pełni sprostać. Nasze moralne 
wysiłki podejmujemy w świetle Bożego miłosierdzia, które dla naszej słabości okazuje się uzdrawiającą mocą.

Gdy papież Jan Paweł II umierał, Plac św. Piotra był pełen ludzi, przede wszystkim młodych, którzy chcieli 
po raz ostatni spotkać się ze swym papieżem. Nigdy nie zapomnę chwili, w której arcybiskup Sandri podał wia-
domość o odejściu papieża. Nie zapomnę przede wszystkim chwili, w której wielki dzwon św. Piotra ogłosił tę 
wiadomość. W dniu pogrzebu Ojca Świętego można było zobaczyć mnóstwo plakatów z napisem „Santo subi-
to”. Było to wołanie, które płynęło ze spotkania z Janem Pawłem II ze wszystkich stron. I nie tylko na Placu św. 
Piotra, ale w różnych kręgach intelektualistów dyskutowano nad nadaniem Janowi Pawłowi II tytułu „Wielki”.

Słowo „święty” wskazuje na sferę Bożą, a słowo „wielki” na wymiar ludzki. Zgodnie z zasadami Kościoła 
świętość ocenia się na podstawie dwóch kryteriów: heroiczności cnót i cudu. Obydwa te kryteria są ściśle ze sobą 
związane. Trudniejsze jest poprawne zdefiniowanie pojęcia „wielki”. W ciągu prawie dwutysiącletniej historii 
papiestwa tytuł „Wielki” przyjął się tylko w odniesieniu do dwóch papieży: do Leona I (440 – 461) i do Grze-
gorza I (590 – 604). Słowo „wielki” ma u obydwu wydźwięk polityczny, ale w tym sensie, że dzięki sukcesom 
politycznym ukazuje się coś z tajemnicy samego Boga. Leon Wielki w rozmowie z wodzem Hunów Attylą 
przekonał go do oszczędzenia Rzymu, miasta apostołów Piotra i Pawła. Bez broni, bez władzy wojskowej czy 
politycznej, mocą swego przekonania do wiary zdołał straszliwego tyrana namówić do oszczędzenia Rzymu. 
W walce ducha z władzą, duch okazał się silniejszy. Grzegorz I nie odniósł żadnego podobnie spektakularne-
go sukcesu, ale mimo to potrafił kilka razy ocalić Rzym przed Longobardami – również on, przeciwstawiając 
władzy ducha, odnosił zwycięstwo ducha.

Gdy zestawiamy historię tych dwóch papieży z historią Jana Pawła II, podobieństwo jest niezaprzeczalne. 
Także Jan Paweł II nie dysponował żadną siłą militarną ani władzą polityczną. W lutym 1945 roku, przy na-
radzaniu się nad przyszłym kształtem Europy i Niemiec, ktoś zwrócił uwagę, że trzeba też uwzględnić opinię 
papieża. Stalin zapytał wtedy: „Ile dywizji ma papież?” Oczywiście nie miał żadnej. Ale moc wiary okazała 
się siłą, która na koniec w roku 1989 wytrąciła z równowagi sowiecki system siły i umożliwiła nowy początek. 
Nie ulega wątpliwości, że wiara papieża stanowiła istotny element w przełamaniu sił. I z pewnością także 
tutaj widoczna jest owa wielkość, która ujawniła się w przypadku Leona I i Grzegorza I.

Pytanie, czy w tym przypadku przydomek „wielki” przyjmie się czy nie, pozostawmy otwarte. Prawdą jest, 
że w Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi 
z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy.

Drogi Święty Janie Pawle II, módl się za nami!” 
 z modlitwą – kapelan ks. Jerzy

W numerze: 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
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26 marca w siedzibie KW PSP odbyła 
się uroczystość, podczas której nadbryg. 
B. Łasica w obecności zastępcy komen-
danta głównego PSP nadbryg. Adama 
Koniecznego i wojewody mazowieckiego 
Konstantego Radziwiłła przekazał obo-
wiązki służbowe swojemu następcy.

Młodszy brygadier Jarosław Nowosiel-
ski do dnia powołania na nowe stanowi-
sko pełnił służbę jako Komendant Powia-
towy PSP w Ciechanowie.

  SAT
 Zdjęcia: bryg. Cezary Szarawarski 

Obrady władz

Postanowienia przez Internet

Nowy Komendant 
Wojewódzki PSP

Obradami czternastu zasiadających przed 
ekranami komputerów uczestników pokie-
rował prezes ZOW Antoni Jan Tarczyński. 
Porządek posiedzenia obejmował: rozpa-
trzenie sprawozdania finansowego OW za 
2019 rok, omówienie planu przedsięwzięć 
programowych na 2020 r., przeanalizowa-
nie planu finansowego OW na 2020 r. oraz 
rozpatrzenie kilku spraw bieżących, w tym 
złożonych wniosków o nadanie odznaczeń 
dla strażaków i sztandarów dla OSP.

Uczestniczący w posiedzeniu marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik 
poprosił o rozpoczęcie obrad od informacji 
na temat wspierania ochotniczych straży 
pożarnych przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w czasie epidemii CO-
VID-19. Po jednogłośnym zaakceptowaniu 
wniosku A. Struzik omówił treść porozu-
mienia Samorządu Województwa  ze Związ-
kiem OSP RP o współdziałaniu w zakresie 
zapewnienia strażom ochotniczym środków 
ochronnych niezbędnych do podjęcia zadań 
związanych ze zwalczaniem zagrożenia epi-
demicznego. Plonem porozumienia stało się 
przyznanie z budżetu województwa 8 milio-
nów zł. na zakup sprzętu i środków ochron-
nych i 3 milionów zł. na remonty strażnic. 
(O dotacjach tych piszemy w niniejszym SM 

szerzej w odrębnych publikacjach). Marsza-
łek podkreślił, że dzięki corocznemu wspar-
ciu z Samorządu Województwa OSP mogą 
dysponować coraz lepszym wyposażeniem, 
a także mają możliwość poprawiać stan 
techniczny swoich siedzib. Podczas dysku-
sji o przygotowaniu strażaków ochotników 
do walki z pandemią członkowie prezydium 
zgodzili się, że po pewnym okresie zasko-
czenia i niepewności wywołanej wzrastająca 
liczbą zachorowań druhowie zaczęli w coraz 
szerszym zakresie podejmować oddolnie lo-
kalne i solidarne działania.

Wiodącym punktem obrad było rozpa-
trzenie sprawozdania finansowego oddziału 
wojewódzkiego  za 2019 rok. Po zapoznaniu 
się z treścią przestawionych przez dyrektora 
Zarządu Wykonawczego Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Małgorzatę Matej-
czyk dokumentów, z których wynikało, że 
działalność finansowa przyniosła korzyst-
niejszy wynik, niż planowano, prezydium 
jednogłośnie zaakceptowało osiągnięty, 
przewyższający poniesione koszty przy-
chód. Postanowiło jednocześnie przed-
stawić sprawozdanie Zarządowi OW do 
zatwierdzenia proponując, aby osiągnięty 
dochód w kwocie 111.416,01 złotych prze-
znaczony został na cele statutowe Związku.

Członkowie prezydium dyskutowali też 
na temat planu przedsięwzięć i planu finan-
sowego na 2020 rok. Panująca pandemia 
uniemożliwiła organizację uroczystości i 
imprez wojewódzkich, które w normal-
nych warunkach odbyłyby się w pierwszym 
półroczu bieżącego roku. Niektóre w nich 
zostały odwołane, część, jeśli pozwolą wa-
runki, być może uda się przeprowadzić w 
późniejszym terminie. Niełatwo było także 
zaplanować konkretnie plan przychodów i 
wydatków na bieżący rok. Wiele wskazuje 
na to, iż rok 2020, z uwagi na zablokowa-
nie wielu zadań, może zakończyć się stratą. 
Przygotowane w wyważony sposób uchwa-
ły dotyczące planu przedsięwzięć i planu 
finansowego przedstawione zostaną do 
przeanalizowania i zatwierdzenia Zarządo-
wi OW ZOSP RP. 

W ostatniej części posiedzenia trady-
cyjnie zaopiniowano wnioski o nada-
nie odznaczeń korporacyjnych i nadanie 
sztandarów. Zgodnie ze Statutem ZOSP 
RP prezydium zaakceptowało zmianę do-
tychczasowego sztandaru na nowy, zgodny 
z obowiązującym wzorem dla OSP Gulcze-
wo (gmina Słupna, powiat płocki).                                                                                            

 Stefan Todorski

28 kwietnia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość obradowało Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego. Na mocy uchwały 126/25/2020 z 2.04.2020 r. 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w sprawie sposobu działania władz statutowych ZOSP RP w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii prezydium naszego oddziału mazowieckiego wysłuchało stosownych 
sprawozdań i informacji oraz podjęło niezbędne uchwały w trakcie zorganizowanej wideokonferencji.

Z dniem 27 marca 2020 roku na wniosek Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
powołał młodszego brygadiera Jarosława Nowosielskiego na stanowisko 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 
Nowy komendant zastąpił przechodzącego na świadczenie emerytalne 
nadbrygadiera Bogdana Łasicę.



kwiecień - czerwiec 2020  |   S T R A Ż A K  M A Z O W I E C K I  |   05

Obrady władz

Na powyższą formę obrad pozwoliła uchwała 
126/25/2020 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP 
RP z dnia 20.03.2020 r. , która w  związku ze stanem 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 określiła spo-
sób działania władz statutowych ZOSP RP w okre-
sie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
Prezydium zaleciło uchwałą władzom Związku i 
władzom jego oddziałów obradowanie oraz po-
dejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość.

Korzystając z prawa do wyjątkowego trybu deba-
towania prezes ZOW Antoni Jan Tarczyński podjął 
decyzję o odbyciu posiedzenia zarządu i podjęciu 
uchwał w trybie pisemnym.  Przewidziana planem 
pracy tematyka posiedzenia obejmowała  zapozna-
nie się członków zarządu ze sprawozdaniem finan-
sowym OW ZOSP RP za 2019 r. oraz sprawozda-
niem z wykonania planu finansowego, a następnie 

podjęcie uchwały zatwierdzającej te sprawozdania. 
Uchwałę ZOW zatwierdzającą sprawozdanie po-
przedziła pozytywna opinia, która w dniu 27 lutego 
wydała Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP. Rok 2019 oddział wojewódzki 
zamknął nadwyżką (!) finansową po raz pierwszy 
od trzech lat. Wyniosła ona 111.416,01 zł wobec 
planowanej straty w wysokości 109.900 zł. Zre-
alizowane przychody o ponad 36 % przewyższyły 
planowane. Największy  wzrost dochodów uzyska-
no z działalności gospodarczej stanowiącej jedyne 
źródło finansowania biur oddziału.  Ponadto te-
matyka posiedzenia przewidywała zatwierdzenie  
przedłożonego przez prezydium ZOW ZOSP RP 
planu przedsięwzięć programowych na 2020r. Ze 
względu na stan epidemii wykreślono z niego od-
wołane wcześniej Eliminacje Wojewódzkie OTWP, 
VII Wojewódzkie Zawody w Ratownictwie Wod-
nym i Przeciwpowodziowym, Ogólnopolską Piel-

grzymkę Strażaków na Jasną Górę. Pozostawiono 
natomiast X Wojewódzkie Zawody Sportowo 
– Pożarnicze MDP wg regulaminu CTiF (które 
nadal są jednak pod znakiem zapytania), Konkurs 
„Strażak Roku Województwa Mazowieckiego”, 
szkolenie zarządów OSP i oddziałów powiatowych 
ZOSP RP w zakresie sprawozdawczości finansowej, 
szkolenie kpp i wydawanie w formie elektronicznej 
kwartalnika „Strażak Mazowiecki”. Niełatwym 
punktem rozważań był plan finansowy OW ZOSP 
RP woj. mazowieckiego na 2020r. Projekt planu 
uwzględniał spowodowane epidemią zawieszenie 
działalności gospodarczej przez punkty handlowe 
oddziału, które miało miejsce w marcu i kwietniu. 
Sytuacja finansowa w 2020r. będzie zdecydowanie 
trudniejsza niż w roku poprzednim. Założono za-
tem zamknięcie roku stratą finansową.                                                                                         

 Stefan Todorski

6 lutego w miejscowości Przedmieście Bliższe 
wyróżnieni bohaterowie na widok wydobywa-
jacego się ognia z komina budynku mieszkalne-
go bez chwili wahania pospieszyli na ratunek.  
Wezwali służby ratownicze, po czym dobijając 
się zdecydowanie do drzwi domu zawiadomili o 

zagrożeniu znajdujacego się we wnętrzu miesz-
kańca, a następnie pomogli mu w ewakuacji.

Podczas odłożonej - z uwagi na panującą pan-
demię - na czerwiec uroczystości nagrodę Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego wręczyli 
bohaterom marszałek Adam Struzik i wicemar-

szałek Rafał Rajkowski. Nadane przez prezesa 
ZOW ZOSP RP dyplomy uznania potwierdzają-
ce tytuł Strażaka Miesiąca Lutego oraz  nagrody 
ufundowane przez Wytwórnię Umundurowania 
Strazackiego w Brzezinach przekazał wyróż-
nionym wiceprezes ZOW Zbigniew Gołąbek. 
Pawłowi Sochajowi i Marcinowi Jaroszowi pod-
czas uroczystości towarzyszyli sekretarz Urzędu 
Gminy w Solcu n/Wisłą Wiesław Cieślak oraz 
prezes OSP Solec Łukasz Łyczkowski. S T

Fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego  
woj. mazowieckiego

Zaplanowane na pierwsze półrocze br. posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przeprowadzone zostało  
z uwagi na panującą pandemię koronawirusa w trybie pisemnym. Członkowie ZOW, po zapoznaniu się z otrzymanymi pocztą 
elektroniczną informacjami o działaności i sytucji finansowej, a także z projektami niezbędnych do sprawnego funcjonowania  
oddziału wojewódzkiego  uchwał, 30 czerwca w trybie pisemnym zatwierdzili sprawozdanie finansowe ZOW ZOSP RP za 2019 rok  
oraz przyjęli  plan finansowy i plan działalności oddziału na 2020 rok.

Opracowana przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej statystyka  wykazała, iż w roku 2019 liczba 
groźnych zdarzeń na Mazowszu wzrosła w stosunku do roku 2018 o 2,11 %. Łącznie w ubiegłym roku mazowieccy strażacy 
musieli interweniować 70294 razy, w tym w 24142 przypadkach przy pożarach. W prawie trzydziestu tysiącach akcji ratowniczych 
uczestniczyły ochotnicze straże pożarne, w tym w 15383 samodzielnie.

Nadwyżka po trzech trudnych latach
Obrady Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego w trybie pisemnym!

W roku 2019 nieznaczny wzrost groźnych zdarzeń

Główny ciężar działań spoczywał na 
ochotnikach z jednostek włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego,  w którym funkcjonuje 542 z 1930 
OSP województwa mazowieckiego. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że w 2019 r. do 
KSRG włączono siedem kolejnych straży, 
tj. OSP Dobieszyn, Mariańskie Porzecze, 
Serpelice, Zamienie, Ładzyń, Radzymin 

i Budki Piaseckie. Natomiast 1 maja 2020 
r. krajowy system zasiliły OSP Kozietuły, 
Łączany, Cerekiew, Ligowo, Słupia, Polków 
Sagały i Guzów.

Szeroki udział ochotników w działaniach 
ratowniczych  wymaga systematycznego 
uzupełniania i podwyższania w ich szere-
gach podstawowego, dowódczego i specja-
listycznego wyszkolenia. W ubiegłym roku 

w szkoleniu podstawowym na Mazowszu 
wzięło udział 2339 druhów. W kursach 
dla kierujacych działaniem ratowniczym 
uczestniczyły 834 osoby. Szkolenie naczel-
ników OSP odbyło 330 osób. Kursy specja-
listyczne ukończyło łącznie 1366 członków 
OSP. Ponadto 2639 druhów zaliczyło testy 
w komorach dymowych.  

  SAT

UHONOROWANI 
ZA NIESIENIE 

POMOCY
17 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość 
nadania tytułu „Strażaka Miesiąca Lutego 2020 r. Województwa Mazowieckiego” 
druhom Pawłowi Sochajowi i Marcinowi Jaroszowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Solcu nad Wisłą. Nadając zaszczytny tytuł ex aequo dla dwóch strażaków powołana 
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP kapityła kierowała się faktem, 
że obaj ratownicy wspólnie przystąpili do ratowania ludzkiego życia.



   |   S T R A Ż A K  M A Z O W I E C K I  |  kwiecień - czerwiec 202006

Walka z pandemią

Podejmowane przez członków OSP dzia-
łania były różnorodne – z zasady pomocni-
cze, ale zawsze ważne, a wielokrotnie wręcz 
niezbędne. Potwierdzał to na przykład ogło-
szony 16 kwietnia komunikat Komendy 
Wojewódzkiej PSP, z którego wynikało, że  
druhowie codziennie nieśli pomoc osobom 
objętym kwarantanną dowożąc im żywność, 
lekarstwa oraz środki do dezynfekcji. Chęć 
niesienia pomocy wybiegała w niejednej stra-
ży poza czynności (rzec można) standardo-
we. Ochotnicza Straż Pożarna w Ursusie po 
akcji ratowniczo – gaśniczej przy płonącym 
budynku mieszkalnym, należącym do pielę-
gniarki pełniącej dyżur w czasie pożaru na 
oddziale zakaźnym jednego z warszawskich 
szpitali, włączyła się aktywnie w akcję pomo-
cową  dla poszkodowanej właścicielki znisz-
czonego domu. Nietypową, ale jakże ważną 
pracę wykonała Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mokobodach (powiat siedlecki). Przeka-
zała potrzebującym w darze 2200 maseczek 
ochronnych , uszytych  w okresie od 14 do 
20 kwietnia przez swoich członków. Znacząca 
była pomoc strażaków ochotników przy urzą-
dzaniu przyszpitalnych polowych izb przyjęć 
pacjentów. Namiotowe izby przyjęć wyrosły 
w wielu mazowieckich miastach. Tylko 15 
kwietnia urządzono ich aż 39. Niejedną zbu-
dowano przy pomocy druhów i przy niejednej 
wykorzystano namioty stanowiące własność 
OSP. Oto kilka przykładów: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Łochowie (powiat węgrowski) 
wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą nr 
14 Komendy Miejskiej PSP w Warszawie roz-
stawiły namiot pneumatyczny pełniący funk-
cję przyszpitalnej izby przyjęć w szpitalu przy 
ulicy Jana III Sobieskiego w Warszawie. OSP 
Kupientyn (gm. Sabnie, powiat sokołowski) 
wraz ze strażakami z sokołowskiej JRG PSP 
rozstawiła namiot pneumatyczny (stanowią-
cy własność kupientyńskiej OSP) przy szpi-
talu w Sokołowie Podlaskim. Przy szpitalu w 
Pruszkowie stanął namiot  Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Wierzbicy (powiat radomski). 
Szpital w Konstancinie Jeziornie wzmocnio-
ny został namiotami z OSP Jedlnia Letnisko 
(powiat radomski) i OSP Stawiszyn (powiat 
białobrzeski).

Działań straży ochotniczych związanych ze 
zwalczaniem pandemii w jednym niewielkim 
artykule opisać nie sposób.  Można jedynie 
wskazać na kilka charakterystycznych przy-
kładów. Szerszą ilustracją niech będzie zatem 
decyzja Samorządu Mazowsza o przyznaniu 
ośmiu milionów złotych na wyposażenie OSP 
w odpowiednie środki ochronne dla zabez-
pieczenia druhów podczas podejmowanych 
czynności. Przyznane pieniądze przezna-
czono na 81300 maseczek ochronnych, 8130 
kombinezonów ochronnych, 216800 par rę-
kawic jednorazowych, 2168 kompletów ubrań 
specjalnych (ubrań lekkich wraz z lekkim 
hełmem z przyłbicą i goglami), 10840 worków 
na odpady i 5420 litrów płynu dezynfekcyjne-
go. Uzasadniając decyzję o przyznaniu środ-
ków  marszałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik podkreślił: „Strażacy ochotni-
cy, dzięki świetnemu przeszkoleniu w zakresie 
ratownictwa, pełnią nieocenioną rolę w walce 
z koronawirusem. Pomagają służbom me-
dycznym, policji, ale też zwykłym ludziom, 
chociażby w robieniu zakupów. Niestety, bar-
dzo często brakuje im środków ochrony oso-
bistej (…) . To niedopuszczalne. Dlatego na 
ten cel przeznaczamy nasze środki. Tu chodzi 
nie tylko o bezpieczeństwo ich samych, ale 
osób, którym pomagają”.

Tę, jakże potrzebną decyzję samorządu wo-
jewództwa poprzedziły starania władz nasze-
go mazowieckiego oddziału. 27 marca prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Antoni Jan Tarczyński skierował pi-
smo do marszałka województwa mazowiec-
kiego Adama Struzika, w którym wskazał, iż 
w związku z epidemią koronawirusa ochot-

nicze straże pożarne włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, wskazane 
przez burmistrzów i wójtów mogą być dyspo-
nowane do działań związanych z likwidacją 
skutków pandemii, a duża ich część już pro-
wadzi wspólnie z Państwową Strażą Pożarną 
działania prewencyjne, tj. organizuje polowe 
izby przyjęć pacjentów i dostarcza żywność 
osobom objętym kwarantanną. Wypełnia-
nie powierzanych zadań – podkreślił A. Tar-
czyński – wymaga odpowiednich środków 
ochronnych. Mając na uwadze powagę sytu-
acji prezes w imieniu strażaków zaangażowa-
nych w walkę z epidemicznym zagrożeniem 
zwrócił się do marszałka o wsparcie samo-
rządów gminnych i bezpośrednio straży, aby 
mogły stanowić uzupełnienie innych służb 
ratowniczych.

Z druhami niosącymi pomoc ludziom za-
grożonym koronawirusem jednoczył się cały 
czas prezes Zarządu Głównego Związku OSP 
RP Waldemar Pawlak. W skierowanym do 
strażaków w kwietniu liście między innymi 
napisał: „Dziękuję za ogromne wsparcie, jakie 
dajecie lekarzom, ratownikom medycznym 
i medycznemu personelowi pomocniczemu 
– ludziom, którzy walczą o nasze zdrowie i 
życie na pierwszej linii, najbardziej narażając 
się na zakażenia. Szybko rozwijająca się akcja 
#STRAŻACYMEDYKOM godna najwyższe-
go uznania pokazuje, jak mądrymi jesteście 
ludźmi i jak dobrze przygotowanymi nawet 
na sytuacje, na które trudno być gotowym”. 
A dalej: „ Każdy dzień pokazuje, że ochotni-
cze straże pożarne są największą i najbardziej 
mobilną organizacja w Polsce zrzeszającą 
ludzi odważnych, myślących, kreatywnych i 
dobrze przygotowanych do swojej roli. (…). 
Solidarność, jaką okazujecie obywatelom, 
którymi opiekujecie się na swoim terenie oraz 
członkom personelu medycznego, jest wielka 
i bardzo ważna”.

   Stefan Todorski

Do walki z rozszerzającą 
się epidemią koronawirusa 
obok służb medycznych od 
samego początku stanęły 
służby mundurowe. Wraz z 
Państwową Strażą Pożarną 
przeciwko epidemicznym 
zagrożeniom wystąpiły 
(na miarę posiadanych 
możliwości) liczne straże 
ochotnicze.

OBRONA PRZED KORONAWIRUSEM
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Wyjątkowa aktywność tej wiodącej na 
Mazowszu OSP jest efektem różnych czyn-
ników. Bez wątpienia wielka częstotliwość 
interwencji wynika z różnorodnych zagro-
żeń, jakie występują na terenie jej działa-
nia. Druhowie zabezpieczają kilkunastoty-
sięczne miasto i nie mniej liczebną gminę. 
Częste akcje ratownicze  dotyczą też usu-
wania skutków wypadków drogowych, do 
jakich dochodzi na dwóch przecinających 
się w mieście drogach krajowych. Niemało 
działań prowadzonych jest w dużych ob-
szarach leśnych i przy zagrożeniach, jakie 
wywołuje płynąca obok Wisła. Oczywiście 
tak częste spieszenie na ratunek nie byłoby 
możliwe bez bardzo dobrego wyszkolenia, 
odpowiedniego wyposażenia i woli działa-
nia sprawnego oddziału bojowego straży. 
Natomiast wzorowe przygotowanie do nie-
sienia pomocy musiało powstawać przez 
lata wzrastania i rozwoju tego pożarniczego 
stowarzyszenia.

Strażackie stowarzyszenie w tym mieście 
działa od 1902 roku. Jego inicjatorem i za-
łożycielem był Antoni Lech pełniący jako 
pierwszy funkcję komendanta. Po trzech 
latach działania udało się straży uzyskać 
od władz carskich oficjalny statut. Od po-
czątku swoich dziejów jednostka czuła się 

odpowiedzialna nie tylko za zabezpieczenie 
ludności przed pożarami, ale też za pod-
trzymywanie polskości, tradycji i kultury. 
Przy straży działała orkiestra dęta, która 
uświetniała lokalne uroczystości i świę-
ta kościelne. W 1918 roku strażacy wzięli 
odział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich. 
Ważnym wydarzeniem było nadanie stowa-
rzyszeniu sztandaru. Uroczystość wręczenia 
zorganizowano 3 maja 1932 r. w rocznicę 
uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. 
W tym dniu straż przeniosła się do nowej 
siedziby. Stan spokojnego i pełnego optymi-
stycznego zaangażowania nie trwał jednak 
długo. Po kilku latach, w 1939 r. niemieccy 
najeźdźcy zniszczyli sztandar i instrumenty 
muzyczne. Pod koniec okupacji wysiedlili 
z miasta ludność, co musiało wiązać się z 
okresowym zanikiem strażackiej działal-
ności. Powrót druhów do działań w remizie 
nastąpił 24 stycznia 1945 r.

W ostatnich dziesięcioleciach straż 
umacniała się poszerzając swoją bazę i wy-
posażenie. Obecnie dysponuje dużym pla-
cem z dwukondygnacyjną strażnicą i sprzę-
tem, który może konkurować z dobytkiem 
niejednej jednostki ratowniczo – gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej.  Wyposażenie 
OSP wzmacniane jest z każdym rokiem.  

W 2018 r.  wprowadzono do remizy prosto 
z fabryki ciężki samochód ratowniczo – ga-
śniczy marki Scania 7/50. Kosztował milion 
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Udało się 
go nabyć dzięki zgromadzeniu pieniędzy z 
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
dotacji gminy Góra Kalwaria, środków Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
i Nadleśnictwa Celestynów. W tym samym 
czasie za pieniądze OSP zakupiono także 
quada marki Honda. W roku 2019 do wy-
posażenia jednostki dołączył kolejny nowy 
pojazd. Tym razem: średni samochód ra-
towniczo – gaśniczy marki Iveco Eurocargo 
3,5/26. Zapłacono za niego 830 tys. złotych. 
Pieniądze pochodziły z budżetu gminy, Na-
rodowego i Wojewódzkiego Funduszu OŚ i 
GW, Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego, KSRG i firm ubezpieczeniowych.

Oprócz trzech pozyskanych w ostatnich 
dwóch latach pojazdów w podziale bojo-
wym jednostki są także: samochód gaśniczy 
marki Star 266 GBA 2,5/16,  lekki samo-
chód ratownictwa technicznego i wodnego 
na podwoziu Renault Master oraz łódź z 
silnikiem zaburtowym marki Honda. Posia-
dany sprzęt obsługuje trzydziestu w pełni 
przygotowanych do działań ratowniczych 
strażaków. Wysoką sprawność OSP zapew-
niają całodobowe dyżury strażaków – kie-
rowców zatrudnionych przez Urząd Miasta 
i Gminy Góra Kalwaria. 

Podczas długiej rozmowy z naczelnikiem 
OSP Bartłomiejem Wrochną usłyszałem, iż 
kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej 
rozważa powołanie w Górze Kalwarii jed-
nostki ratowniczo – gaśniczej PSP. Skłania 
bowiem ku temu duża na tym terenie liczba  
groźnych zdarzeń.

 Stefan Todorski

NAJAKTYWNIEJSZA 
W MINIONYM ROKU

Prowadzona przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej statystyka wykazała, że w minionym roku najwięcej razy 
(spośród mazowieckich OSP) spieszyła na ratunek Ochotnicza Straż 
Pożarna w Górze Kalwarii (powiat piaseczyński). Liczba jej wyjazdów do 
działań ratowniczych wyniosła aż 446. O nieprzeciętnych, wymagających 
wręcz poświecenia, dokonaniach druhów z Góry Kalwarii pisaliśmy na 
naszych łamach przed czterema laty, kiedy to, znajdując się na czele 
ogłaszanej w „Strażaku Mazowieckim” tak zwanej „Złotej Pięćdziesiątki”, 
wykazali za 2015 rok 356 interwencji. 

Prezentujemy najaktywniejszych
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Chcąc skorzystać z dobrodziejstw, jakimi obdarza nas natura, musimy wybrać 
się do lasu. O tym będzie właśnie niniejszy artykuł – o lesie, a dokładniej o 
występującym w nim zagrożeniu pożarowym. Rok 2019 był okresem bardzo 
ciepłym i niestety mało obfitym w opady. Tegoroczna zima cechowała się zni-
komą pokrywą śnieżną, a wiosna również należy do jednych z najmniejszą 
ilością opadów atmosferycznych. Niektóre rejony Polski posiadają ostrzeżenia 
hydrologiczne dotyczące suszy. 

 
Obecnie trwa kampania społeczna mająca na celu ograniczenie wypalania 
traw, stosowane są apele o niewypalanie traw i nieużytków rolnych. Wiele z 
nich skierowanych jest do rolników, aby zaprzestali wypalać trawy, jednak w 
dzisiejszych czasach rolnictwo w znikomym procencie może być przyczyną 
pożarów traw i lasów. W większości są one wynikiem celowych lub nieumyśl-
nych działań osób postronnych. 
Strażacy ochotnicy najczęściej są pierwsi na miejscu pożarów traw i obszarów 
leśnych zarówno będących własnością osób prywatnych, jak również znaj-
dujących się w administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasów 
Państwowych. Najczęściej zdarzają się nieduże pożary lasów w obrębie dane-
go powiatu gdzie zasoby sił i środków straży pożarnych (Państwowej Straży 
Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych) są wystarczające do usunięcia 
zagrożenia. Podczas takich działań ratowniczo-gaśniczych można mówić 
o dowodzeniu na poziomie interwencyjnym, sporadycznie na poziomie 
taktycznym. Warto wyjaśnić na czym polega kierowanie na tych dwóch po-
ziomach i jakimi siłami może dysponować kierujący działaniem ratowni-
czym (KDR). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji kra-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2017 poz. 1319) interwen-
cyjny poziom kierowania działaniem ratowniczym realizowany w strefie 
zagrożenia lub strefie działań ratowniczych jest wówczas, kiedy kierowaniu 
interwencyjnemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednej kom-
panii. W przypadku taktycznego poziomu kierowania, kierowaniu taktycz-
nemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednego batalionu lub siły, 
w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze. Kierujący 

działaniem ratowniczym (KDR) posiadają specjalne kamizelki ułatwiające 
ich identyfikację wśród dużej liczby ratowników. KDR poziomu interwen-
cyjnego posiada kamizelkę z kolorem niebieskim, a KDR poziomu taktycz-
nego z kolorem zielonym.
 

W celu ochrony lasów przed 
pożarami, tak jak w przy-
padku budynków i obiektów 
budowlanych, właścicieli i 
zarządców lasów obowiązują 
przepisy prawa oraz instruk-
cje, i wytyczne resortowe. 
Właściciel lasu jest obowią-
zany zapewnić ochronę prze-
ciwpożarową podległego mu 
terenu a w szczególności:
 przestrzegać przepi-
sów przeciwpożarowych,
 wyposażyć bazy sprzę-
tu do gaszenia pożarów lasu w 
sprzęt pożarniczy, ratowniczy 
oraz środki gaśnicze jak też 
zapewnić ich konserwację 
na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach, które 
będą omówione w dalszej czę-
ści rozdziału.

 przygotować las do prowadzenia akcji gaśniczych,
 zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 ustalić sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.
Realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej przejmuje - w 
całości lub w części - zarządca lub użytkownik lasu na podstawie umowy 
cywilno-prawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W sytuacji braku  
umowy, odpowiedzialność w zakresie ochrony przeciwpożarowej ponosi fak-
tycznie administrujący lasem.
Główne zagrożenie pożarowe obszarów leśnych wynika ze strony: linii kolejo-
wych, gazociągów, dróg, maszyn i urządzeń, sił natury oraz w bardzo dużym 
zakresie od ludzi. Aby mówić o pożarze, musi zaistnieć proces spalania wywo-
łany różnymi bodźcami. Prawie wszystkie otaczające nas materiały i substan-
cje ulegają procesowi utleniania.
W specyficznych warunkach proces utleniania niektórych z tych materiałów 
może ulec przyśpieszeniu. Zwiększa się wtedy ilość wytwarzanej energii, która 
może być odprowadzona do otoczenia w postaci ciepła i światła. Proces taki 
nazywamy spalaniem. W zależności od dziedziny nauki możemy również 
spotkać się z następującymi jego definicjami:
 to proces fizykochemiczny przebiegający pomiędzy materiałem palnym i 

powietrzem z wydzieleniem ciepła i powstaniem efektów świetlnych,
 to egzotermiczna reakcja palnego materiału (paliwa) z utleniaczem zwykle 

z towarzyszeniem płomieni, i (lub) tlenia lub żarzenia i (lub) dymu.
W przypadku pożarów lasu najczęściej występuje spalanie płomieniowe z wi-
doczną strefą spalania ale również ma miejsce spalanie bezpłomieniowe w sy-
tuacji pożarów torfowisk, ściółki leśnej (zmurszałych resztek roślinnych). Do 
gaszenia pożarów lasu głównym czynnikiem gaśniczym jest woda. Wysoką 
pozycję wody jako środka gaśniczego przypisać należy jej dostępności, niskiej 
cenie, łatwości transportu i podawania do miejsca pożaru, możliwości prze-
pompowywania na duże odległości, a także tradycji jej stosowania. Mecha-
nizm działania wody polega na chłodzeniu materiału palnego, strefy spalania
i oddziaływania cieplnego oraz rozcieńczaniu powietrza w strefie spalania 

SUBSTANCJE TRUJ¥CE

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

W POPRZEDNIM ARTYKULE OMÓWILIŚMY KILKA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH, KTÓRE 
SĄ TRUJĄCE DLA LUDZKIEGO ORGANIZMU, WYSTĘPUJĄCYCH W NASZYM ŻYCIU 
CODZIENNYM. OBECNIE NASTAŁA WIOSNA, A WRAZ Z NIĄ OKRES GRZYBOBRANIA. 
MUSIMY PAMIĘTAĆ JEDNAK O TYM, ŻE NIEKTÓRE „DARY LASU” ZAWIERAJĄ W SWOIM 
SKŁADZIE SUBSTANCJE DZIAŁAJĄCE BARDZO TOKSYCZNIE NA LUDZKI ORGANIZM. 

Ponadto ma obowiązek:
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parą wodną. Czasem w skrajnych sytuacjach podczas pożarów lasu wykorzy-
stuje się pianę gaśniczą lub zwilżacze. Najczęściej jest to piana ciężka, z której 
wykonuje się pasy w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pożaru. Pożary 
lasów ze względu na rodzaj dzieli się na: 
 pożary pojedynczych drzew,
 pożary podpowierzchniowe (torfowe, murszowe, torfowo-murszowe),
 pożary pokrywy gleby,
 pożary całkowite drzewostanu.
Pożary lasu ze względu na kierunki rozprzestrzeniania i ukształtowanie terenu 
dzieli się na:
 horyzontalny,
 wstępujący,
 zstępujący.

 

Ważnym aspektem jest geografia terenu pożaru i jej właściwe określenie w celu 
poprawnej realizacji założeń taktycznych wypracowanych przez kierującego 
działaniem ratowniczym.
 
Warto wspomnieć, że po 8 
latach obowiązywania po-
przedniej wersji, 23 grudnia 
2019 r. Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych za-
twierdził do użytku służbo-
wego opublikowaną w 2020 
r. „Instrukcję ochrony prze-
ciwpożarowej lasu”. Niniej-
sza nowelizacja instrukcji 
została opracowana przez 
Laboratorium Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz pracowni-
ków Lasów Państwowych. Instrukcja zawiera ogólne i szczegółowe zasady 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, które pozwalają zapewnić właści-
wy poziom bezpieczeństwa pożarowego. Dostosowane zostały w niej zasady 
prognozowania zagrożenia pożarowego lasu, sposób wykonywania pasów 
przeciwpożarowych przy liniach oraz klasyfikacja przyczyn pożarów zgodna 
z obowiązującymi przepisami. Istotną zmianą jest nowe opracowanie„Spo-
sobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu” i wytycznych w 
zakresie oznakowania dojazdów pożarowych i punktów czerpania wody. 
Nowe opracowanie wprowadza korektę zadań i przedsięwzięć ochronnych re-
alizowanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w zależności 
od stopnia zagrożenia pożarowego lasu oraz zmodyfikowaną instrukcję stoso-
wania statków powietrznych do wykrywania i gaszenia pożarów.
Zawarte są tam zapisy dotyczące klasyfikacji zagrożenia drzewostanów według 
klas palności, będące uzupełnieniem obecnie stosowanej klasyfikacji obszarów 
leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego lasu, zasady ochrony przeciwpo-
żarowej obiektów chronionych, ramowe zadania dla załogi samochodu patro-
lowo-gaśniczego, metodyka ustalania swobodnego czasu rozwoju pożaru lasu 
czy wymagania techniczne dotyczące meteorologicznych punktów pomiaro-
wych i zasad ich utrzymywania. Wszystkie działania prowadzone przez Lasy 
Państwowe w celu rozwoju leśnego systemu ochrony przeciwpożarowej lasu, 
opierają się na zasadzie: szybkie wykrycie pożaru, szybkie alarmowanie i szyb-
kie podjęcie działań ratowniczych. 
Na pierwszej linii walki z pożarami w lasach są załogi samochodów patrolowo-
-gaśniczych.
 
Samochód patrolowo-gaśni-
czy to sprzęt przeznaczony do 
wykonywania zadań z zakre-
su ochrony przeciwpożarowej 
lasu, w szczególności: gaszenia 
pożarów lasu w fazie począt-
kowej (szczególnie pokrywy 
gleby) i innych pożarów zagra-
żających lasom, współdziałania 
z jednostkami ochrony prze-

ciwpożarowej oraz innymi służbami w zakresie prowadzenia działań ratow-
niczych na terenach leśnych, patrolowania obszarów leśnych i wykonywania 
czynności rozpoznawczo-operacyjnych, dogaszania i dozorowania pożarzysk. 
Załogę samochodu patrolowo-gaśniczego przy działaniach ratowniczo-ga-
śniczych powinny stanowić minimum dwie osoby, które ukończyły właściwe 
szkolenia.
Zakres głównych zadań załogi samochodu patrolowo-gaśniczego obejmuje:
 obsługę pojazdu wraz z jego wyposażeniem,
 patrolowanie terenów leśnych i alarmowanie o pożarach i innych zagroże-

niach,
 wykonywanie rozpoznania zagrożeń związanych z występowaniem poża-

rów na terenach leśnych, pożarów mogących stanowić niebezpieczeństwo 
dla życia, zdrowia, mienia i środowiska,

 dojazd do wskazanego miejsca zagrożenia (pożaru),
 zgłoszenie do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) informacji o za-

stanej sytuacji pożarowej z podaniem adresu zdarzenia oraz szacunkowej 
powierzchni pożaru,

 prowadzenie niektórych działań ratowniczych, w tym niezbędnych działań 
gaśniczych z wykorzystaniem sprzętu i środków gaśniczych będących w 
dyspozycji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz taktyki działań,

 oznakowanie dojazdu do miejsca działań ratowniczych,
 pomoc w doprowadzaniu do miejsca zdarzenia służb ratowniczych,
 współpracę i pomoc jednostkom straży pożarnej w organizacji i prowadze-

niu działań ratowniczo-gaśniczych w lasach,
 przekazanie Kierującemu Działaniem Ratowniczym (KDR) informacji o 

pożarze, punktach czerpania wody oraz szczególnych zagrożeniach,
 wykonywanie poleceń Kierującego Działaniem Ratowniczym,
 przekazywanie do PAD informacji o rozwoju sytuacji pożarowej i przebiegu 

działań ratowniczych,
 współpracę z lotnictwem, w uzgodnieniu z KDR,
 udzielanie pomocy wzajemnej w ramach jednostek organizacyjnych PGL LP,
 realizację innych niezbędnych działań związanych z prawidłowym funkcjo-

nowaniem ochrony przeciwpożarowej lasu.

Przy omawianiu zadań załóg sa-
mochodów patrolowo - gaśni-
czych należy również napisać 
kilka zdań o pogotowiu prze-
ciwpożarowym Nadleśnictw, w 
szczególności najnowszych sa-
mochodach patrolowo – gaśni-
czych będących w służbie La-
sów Państwowych na podwoziu 
Ford Ranger z napędem 4x4. 
 

Podczas prowadzenia działań związanych z pożarami lasów, każdy z nas 
spotkał się z „Leśnikami” i ich pojazdem. Kiedyś zdarzały się Stary 266, 
a obecnie najczęściej są to samochody typu pick-up. Dwuosobowy Ford 
Ranger wyposażony jest  w moduł gaśniczy z pompą membranową, samo-
zasysającą o wydajności 50 l/min, wydajność na prądownicy 37 l/min przy 
ciśnieniu 40 bar. Konstrukcja modułu umożliwia prosty montaż i demon-
taż agregatu gaśniczego na pojeździe. Oparta jest na systemie rolek poru-
szających się na szynach umieszczonych na podwoziu pojazdu. W pojeź-
dzie znajduje się kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 400 litrów, 
20 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy oraz linia szybkiego natarcia o 
długości 60 mb zakończona prądownicą wodno-pianową (możliwość uzy-
skania stężeń 1% i 3%). Ponadto w pojeździe znajduje się podręczny sprzęt 
gaśniczy w minimalnym zestawie obejmujący: 2 hydronetki plecakowe, 
pilarkę spalinową, szpadle, tłumice itp. Poza tradycyjnym tankowaniem 
zbiornika z hydrantu, istnieje również możliwość zatankowania za pomo-
cą 0,5 calowego węża ogrodowego. 

Mimo iż pojazdy te mają nie-
zbyt imponujące parametry, 
pamiętajmy, że samochody 
tego typu są niezastąpione w 
sytuacji gdzie GBA/GCBA 
nie dojedzie ze względu na 
swoje gabaryty.

kpt. mgr Arkadiusz Pyźlak
st. sekc. mgr inż. 
Wojciech Gralec

Ośrodek Szkolenia 
w Warszawie KW PSP 

w Warszawie

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

   wstępujący zstępujący

horyzontalny 
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Wydarzenia

W ramach programu „Mazowieckie Straż-
nice OSP 2020” Samorząd Województwa 
Mazowieckiego przeznaczył trzy miliony 
złotych na remonty strażnic w 158 gminach 

Mazowsza. Za przyznane pieniądze remon-
towane będą w remizach posadzki, dachy, 
elewacje, stolarka okienna i instalacje elek-
tryczne. Przyznane poszczególnym ochot-

niczym strażom pożarnym kwoty (poza 
nielicznymi przypadkami, gdzie potrzeby 
remontowe są niższe) wynoszą dwadzieścia 
tysięcy złotych. SAT

Do pięciuset piętnastu ochotniczych stra-
ży pożarnych w Polsce trafią nowe samo-
chody pożarnicze. Koszt zakupu pojazdów 
wyniesie czterysta milionów złotych.  Z tego 
natomiast wynika, że jeden strażacki wóz 
będzie kosztował około 760 tysięcy złotych.

Sto jedenaście milionów zł. na największy, 
jak dotychczas, zakup samochodów dla straży 
ochotniczych wyasygnowano z budżetu pań-
stwa: z MSWiA, rezerwy celowej budżetu pań-
stwa i Krajowego Systemy Ratowniczo – Ga-
śniczego. Prawie trzysta milionów to pieniądze 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorial-
nych i firm ubezpieczeniowych. 

Najwięcej, aż 68 zakupionych pojazdów 
wzmocni ochotnicze straże pożarne woje-
wództwa mazowieckiego. S.T.

Zaplanowana na kwiecień bieżącego 
roku pielgrzymka strażaków na Jasną Górę 
z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia piel-

grzymów rozprzestrzeniającą się chorobą 
COVID-19  została odwołana. Komitet 
Organizacyjny do spraw przygotowań VIII 

Ogólnopolskiej Pielgrzymki na  Jasną Górę 
podjął decyzję o przełożeniu jej terminu na 
25 kwietnia 2021 roku.  SAT

Podczas apelu przybliżono sylwetkę i waż-
niejsze wydarzenia z życia wielkiego rodaka. 
Przypomniano też spotkanie z papieżem – 
Polakiem 4 czerwca 1991 roku w Radomiu, w 
którym uczestniczyło wielu druhów, wypeł-
niających między innymi służbę porządko-

wą. Krótką uroczystość wykorzystano także 
do wyeksponowania portretu świętego Jana 
Pawła II i zapalenia obok niego zniczy.

W świętowaniu setnej rocznicy urodzin 
papieża z ramienia Związku OSP RP mię-
dzy innymi uczestniczyli:  przewodniczący 

Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP RP Tomasz Krzyczkowski 
i skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP Waldemar Kominek. SAT

Z gronem oficerów PSP hołd zmarłym 
złożył mazowiecki komendant woje-
wódzki brygadier Jarosław Nowosielski. 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP reprezentował wiceprezes 

ZOW Andrzej Wasilewski. Przedstawi-
cielom władz pożarniczych towarzyszył 
mazowiecki kapelan strażaków ks. Jerzy 
Sieńkowski.

 SAT

TRZY MILIONY NA REMONTY STRA¯NIC

SZEŒÆDZIESI¥T OSIEM DLA MAZOWIECKIEGO

PIELGRZYMKA ZA ROK

STRA¯
WICEMARSZA£KA 

SEJMU DRUGIEJ 
RZECZPOSPOLITEJ

18 maja przedstawiciele 
państwowej i ochotniczych 
straży pożarnych powiatu 
lipskiego uroczystym apelem 
uczcili pamięć świętego 
Jana Pawła II w setną rocznicę 
jego urodzin.

13 maja z okazji Dnia Strażaka 
delegacja Państwowej Straży 
Pożarnej i Związku OSP RP 
złożyła wiązanki kwiatów 
w kwaterze strażackiej 
upamiętniającej ruch oporu 
„Skała”, na grobach strażaków 
poległych w czasie II wojny 
światowej oraz na mogiłach 
zasłużonych pożarników  
spoczywających  na Cmentarzu 
Wojskowym i Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 

W HOŁDZIE 
JANOWI PAWŁOWI II

W HOŁDZIE  
POLEGŁYM  
STRAŻAKOM
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Zmarły przez trzydzieści trzy lata, do roku 1991 był zastępcą 
naczelnika, a następnie naczelnikiem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Raciążu (powiat płoński). Do 2006 r. pełnił funkcję 
komendanta oddziału miejsko - gminnego Związku OSP RP w 
Raciążu. Funkcje dowódcze doskonale wiązał z grą w miejsco-
wej, strażackiej orkiestrze dętej. Za pełną ofiarności społeczną 
służbę odznaczony był miedzi innymi: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Honorowym im. Bolesła-
wa Chomicza, Złotym Znakiem Związku i medalami Za Za-
sługi dla Pożarnictwa wszystkich stopni. Cześć Jego Pamięci.                                                                                                                                     
 SAT

Utworzona w 1923 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ciepielowie przez nie-
omal wiek służy mieszkańcom swojej i 
sąsiednich miejscowości. W obecnych zaś 
czasach, jako ogniwo Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego, może być dys-
ponowana (jeśli zaszłaby taka potrzeba) na 
ratunek nawet w odległych zakątkach kra-
ju. Jej działaniami z pełną akceptacją dru-
hów kieruje zarząd, z prezesem Andrzejem 
Szczodrym i naczelnikiem Robertem Mor-
dakiem na czele. Podczas przeprowadzo-

nego walnego zebrania sprawozdawczego 
druhowie pozytywnie ocenili efekty pra-
cy swojego stowarzyszenia w roku 2019 i 
udzielili, co było oczywiste, absolutorium 
zarządowi. Posiedzeniu, które służyło wy-
pełnieniu statutowych obowiązków, nada-
no charakter uroczysty. Zorganizowano je 
z udziałem licznych gości w sali konferen-
cyjnej tamtejszego Urzędu Gminy, by na-
wiązując do stulecia niepodległości Polski 
uczcić pamięć związanego z Ciepielowem 
wicemarszałka Sejmu Drugiej Rzeczpospo-

litej Wacława Ezechiela Długosza. Polityk 
ten bowiem pochodził z położonych nie-
opodal Gardzienic i był jednym z założy-
cieli ciepielowskiej OSP. Podczas poświęco-
nej Wacławowi E. Długoszowi uroczystości 
jego wnuk Wojciech Długosz wręczył za-
służonym strażakom książki – albumy 
autorstwa P. Tusińskiego „Z Gardzienic 
na Wiejską”, ukazujące postać i losy wice-
marszałka. Albumy otrzymali: Józef Sykut, 
Andrzej Szczodry, Robert Mordak, Tomasz 
Rusin, Jacek Miler i Piotr Heda. S.T.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej 
Duda spotkał się w Płońsku ze strażakami 
państwowej i ochotniczych straży pożarnych. 
Spotkanie było okazją do przekazania dwu-
dziestu siedmiu jednostkom OSP promes na 
zakup nowych samochodów pożarniczych 
i wręczenia kluczyków do pięciu pojazdów 
przekazanych druhom z Państwowej Straży 
Pożarnej. Prezydenta i towarzyszące mu oso-
by na placu Komendy Powiatowej PSP powi-
tał mazowiecki komendant wojewódzki PSP 
bryg. Jarosław Nowosielski.

Promesy potwierdzające zabezpieczenie 
środków finansowych, umożliwiające zawar-
cie umów z producentami na kupno w bie-
żącym roku nowych samochodów wręczył 
przedstawicielom OSP prezydent Andrzej 
Duda. Wręczone dokumenty to cząstka przy-
jętego na 2020 rok programu zakupu (infor-

macja o programie w artykule zamieszczo-
nym obok)  ponad pięciuset samochodów na 
potrzeby OSP w kraju.  Wraz ze strażakami 
odbierającymi promesy do Płońska przybyli 
druhowie z OSP, które obdarowane zostały 
pojazdami eksploatowanymi wcześniej w PSP, 
będącymi nadal w dobrym stanie technicz-
nym. Kluczyki do tych samochodów wręczył 
wiceminister spraw wewnętrznych i admini-
stracji Maciej Wąsik, a odebrali je druhowie z 
OSP Joniec i Kownaty (powiat płoński), OSP 
Gąsocin i Młock (powiat ciechanowski) oraz z 
OSP Czyżew (powiat gostyniński).

Po krótkiej ceremonii Andrzej Duda do obda-
rowanych strażaków między innymi powiedział: 
„Strażacy ochotnicy to prawdziwi liderzy lokal-
nych społeczności. Ludzie, na których zawsze 
można polegać. Z duma patrze na ich służbę... . 
Dziękuje za spotkanie w remizie w Płońsku”. Pre-
zydentowi obok wiceministra Macieja Wasika to-
warzyszyli: Paweł Soloch – szef Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego, Błażej Spychalski – sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz komen-
dant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
 ST

 Zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Głowacki 

Wydarzenia

STRA¯
WICEMARSZA£KA 

SEJMU DRUGIEJ 
RZECZPOSPOLITEJ

Jest wiodącą siłą operacyjną w gminie Ciepielów i jedną z najlepiej przygotowanych 
do działań ratowniczych jednostek w powiecie lipskim. Dysponując trzema 
samochodami pożarniczymi może  samodzielnie prowadzić akcje gaśnicze, 
jak też usuwać skutki skomplikowanych miejscowych zagrożeń.

Będzie 
więcej samochodów

17 maja odszedł od nas 
Druh Kazimierz Adamski, 
związany z ochotniczym 
pożarnictwem od 1945 roku. 

PREZYDENT RP 
WŚRÓD STRAŻAKÓW

POŻEGNALIŚMY DRUHA 
KAZIMIERZA ADAMSKIEGO
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Historia

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, firma nawiązała w 1920 
r. współpracę ze Związkiem Floriańskim. W wyniku współpracy uru-
chomiono dział pożarniczy, w którym wytwarzano sikawki ręczne, 
beczkowozy, łączniki do węży, trójniki, bosaki, topory i inne narzę-
dzia potrzebne dla straży pożarnych. 

Po uruchomieniu produkcji na potrzeby straży pożarnych zmie-
niona została nazwa na: Fabryka Wyrobów Ślusarskich i Sikawek 
Bracia Mencel. Wyroby charakteryzowały się wysoką jakością. Pro-
dukowano sikawki najnowszej konstrukcji z ulepszonymi zaworami 
stożkowymi. Korpusy i cylindry wykonywano z brązu, a powietrzniki 
z blachy miedzianej. Sikawki posiadały dużą wydajność wody do 220 
litrów na minutę i rzut strumienia do 25 metrów.

W 1931 r. sprzedaż osiągnęła wartość 276.394 zł. Produkowano na-
rzędzia, sprzęt i sikawki pożarnicze oraz łańcuchy rolkowe, systemy 
Galla i transmisyjne, ogrodzenia żelazne, okna żelazne, okucia bu-
dowlane, ornamenty metalowe, wyroby kute i materiał do nawierzch-
ni kolejowej. Właściciele fabryki, bracia Antoni i Jan Mencel, byli 
członkami Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Antoni Mencel angażował się w działalność społeczną. Był pre-
zesem Towarzystwa popierania drobnego przemysłu metalowego. 
Natomiast Jan Mencel był wiceprezesem Związku Rzemieślników 
Chrześcijan. W miesięczniku „Rzemiosło” nr 5 z1939 r., s. 26-30, 
wydawanym przez Samorząd Gospodarczy Rzemiosła, opublikował 
duży artykuł: Ustrój prawny rzemiosła polskiego. 

Podczas zebrania delegatów Izb Rzemieślniczych, zorganizowane-
go 16.07.1936 r. w sali biblioteki Instytutu Naukowego Rzemieślni-
czego w Warszawie, Jana Mencla wybrano do Komisji Rewizyjnej I-go 
Kuratorium Instytutu Naukowego Rzemieślniczego im. Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

W Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu są dwie sikawki ręczne prze-
nośne wyprodukowane przez fabrykę braci Mencel w Warszawie. 
Pierwsza sikawka, podarowana do muzeum przez OSP w Rososzy, gm. 
Kotuń, nie miała już drewnianego pomostu. Pomost (drewnianą pod-
stawę) i okucia żelazne dorobiono w muzeum bez oryginalnego wzoru 
w 1982 r. Kolejna sikawka braci Mencel, z OSP Wronów gm. Miedzna 
w powiecie węgrowskim, posiada oryginalny podest fabryczny. 

W najlepszym stanie jest sikawka, będąca w posiadaniu OSP Ko-
tuń. Została poddana pełnej konserwacji z wymianą uszczelek tło-
ków. Podstawę dorobiono według oryginalnego wzoru. Obecnie uży-
wana jest do pokazów historycznych dla wycieczek zwiedzających 
muzeum i podczas festynów. Sikawka brała również kilka razy udział 
w zawodach sikawek historycznych województwa mazowieckiego, 
organizowanych w Garwolinie.

 Zbigniew Todorski
 kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

SIKAWKI
BRACI MENCEL

W 1888 r. bracia Antoni i Jan Mencel założyli przy 
ul. Czerwonego Krzyża 3 w War-szawie Fabrykę 
Wyrobów Ślusarskich, specjalizującą  
się w produkcji wyrobów żelaznych kutych ręcznie  
oraz wyrobów artystycznych z brązu.

Sikawka braci Mencel do pokazów i zawodów

Sikawka braci Mencel z podestem dorobionym w muzeum w 1982 r.

Sikawka braci Mencel z podstawą fabryczną


