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Strażak Mazowiecki

Kończy się trudny dla wszystkich rok. Czas 
z wprowadzanymi na przemian zakazami i 
ograniczeniami zgromadzeń, z koniecznością 
zachowywania dystansu społecznego i zakry-
wania twarzy maseczkami. Kończy się rok, w 
którym ochotnicze straże pożarne i oddziały 
Związku OSP RP nie mogły wykonywać w 
sposób pełny ważnych dla ochrony przeciwpo-
żarowej i ruchu strażackiego zadań, w którym 
trzeba było zdajdować formy zastępcze dla 
działań niezbędnych. Jesteśmy jednocześnie na 
finiszu miesięcy, w trakcie których ograniczani 
w działaniu przez pandemię druhowie znaj-
dowali siłę, aby wspierać ludzi bezpośrednio 
narażonych na atak koronawirusa, znajdowali 
sposób, by chociażby wykonywać różne czyn-
ności zmniejszające ryzyko rozwoju zakażen.

Za parę dni rozpocznie się nowy rok. Ten 
nowy też, przynajmniej w pierwszym okresie, 
nie będzie wolny od covida-19. Nasze postę-
powanie w dalszym ciągu wymagać będzie 
ostrożności. Trudno w tym momencie prze-
widzieć jak wielkiej. Na pewno, podobnie jak 
w minionych miesiącach, trzeba będzie szukać 
medod wykonywania prac przy minimalnym 
narażaniu siebie i osób z naszego otoczenia na 
zakażenie nadal groźnym wirusem. 

Od stycznia 2021 r. powinniśmy rozpocząć 
wybieranie nowych władz ochotniczych stra-
ży pożarnych, a potem Związku OSP RP. Czy 
warunki i z nimi związane przepisy prawne 
pozwolą na przeprowadzanie walnych zebrań 
sprawozdawczo – wyborczych w normalnym 
trybie? Dzisiaj oczywiście  nie wiemy. Spróbuj-
my mieć jednak nadzieję, że pandemia na tyle 
złagodnieje, że zebrania z zachowaniem daleko 
idącej ostrożności uda nam się odbyć. Teraz 
natomiast, czekając na szczęśliwy los, starajmy 
się do zebrań spokojnie przygotowywać. Jeśli 
zgromadzenia z udziałem większej liczby osób 
od liczby członków OSP nie będą możliwe, 
wówczas być może sięgniemy po formę zastęp-
czą – internetową. Oby tak się nie stało... ale 
jeśli już, to tym bardziej nad przygotowaniem 
zebrań będziemy musieli popracować.

Szanowni Druhowie, przed nami najważ-
niejsze, wynikające ze statutów OSP i ZOSP 
RP, zadania. Zanim jednak czas nakaże do nich 
przystapić, warto zapoznać się przynajmniej z 
częścią publikacji z przygotowanego dla Was 
czwartego numeru Strażaka Mazowieckiego. 
Przedstawiamy w nim efekty pracy władz 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, ciekawy 
artykuł szkoleniowy rekomendowany przez 
Mazowiecką Komendę Wojewódzką Pań-
stwowej Straży Pożarnej, kilka artykułów o 
ważnych wydarzeniach z udziałem strażaków 
ochotników, w tym o obchodach setnych rocz-
nic powstania kilku naszych OSP. Publikujemy 
też krzepiące słowa naszego wojewódzkiego 
kapelana i - jak zwykle – opis fragmentu stra-
żackiej historii. 

Życzymy przyjemnej lektury.
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

17 października br. Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP podjęło (w trybie pisemnym) uchwałę 
powołującą Wojewódzkie Kolegium Sę-
dziów Zawodów Strażackich Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego. 
Powołanie wojewódzkiego kolegium jest 
realizacją Uchwały 159/20/20/2015 Zarządu 
Głównego ZOSP RP dotyczącej tworzenia 
struktur sędziowskich, w ramach których 
funkcjonować będą sędziowie powołani do 
sędziowania wszystkich rodzajów zawodów 
strażackich. Uchwała nr 17/2020 Zarządu 

OW ZOSP RP z 17.10.2020 r. zatwierdza 
i przyjmuje regulamin powołanego kole-
gium. Regulamin zaś po postanowieniach 
ogólnych określa między innymi strukturę i 
organizację zarządu oraz kompetencje prze-
wodniczącego i prezydium zarządu woje-
wódzkiego kolegium.

Druhowie zainteresowani działalnością 
w tworzonym gremium sędziów mogą za-
poznać się z powyższą uchwałą oraz stano-
wiącym załącznik do niej regulaminem na 
internetowej stronie Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP woj. mazowieckiego. SAT

POWSTAJE 
Wojewódzkie Kolegium Sêdziów
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Od kapelana

Sformułowanie „kultura śmierci” pochodzące z encykliki „Evange-
lium vitae” to jedna z najbardziej nośnych fraz, jakie wyszły spod pióra 
Jana Pawła II. Z okazji  100. rocznicy urodzin Świętego warto odświeżyć 
trochę informacji dotyczących Jego nauczania o świętości i nienaruszal-
ności ludzkiego życia.

Jan Paweł II, podkreślając, że każde ludzkie życie jest święte i nienaru-
szalne, był zdecydowanym i konsekwentnym przeciwnikiem stosowania 
kary śmierci. W encyklice „Evangelium vitae” podkreślił, że „współcze-
sne społeczeństwo jest w stanie skutecznie zwalczać przestępczość metodami, które czynią przestępcę 
nieszkodliwym, ale nie pozbawiają go ostatecznie możliwości odmiany życia”.

Przez cały pontyfikat też papież walczył o to, by nie traktować aborcji jako remedium na przelud-
nienie świata. W szczególnie dramatyczny sposób upomniał się o to w tygodniach poprzedzających 
kairską Konferencję ONZ w sprawie Zaludnienia i Rozwoju (1994). W liście do głów państw ocenił, 
że „mamy tu do czynienia z próbą narzucenia wszystkim stylu życia pewnych warstw społeczeństw 
rozwiniętych, materialnie bogatych i zsekularyzowanych”. Zaapelował o rzetelny namysł nad spra-
wami, „od których zależy wzrost lub rozpad naszych społeczeństw”.

W 1987 r., wobec wzrastającego zagrożenia prowadzeniem niekontrolowanych eksperymentów 
biomedycznych, Kongregacja Nauki Wiary wydała instrukcję „Donum vitae” – o warunkach prze-
kazywania życia. Dokument przypomina, że „dar ludzkiego życia powinien być podejmowany tylko 
w małżeństwie poprzez akty właściwe wyłącznie małżonkom, według praw wpisanych w ich osoby i 
w ich zjednoczenie”. Do problematyki in vitro powracał papież wielokrotnie, m.in. w przemówieniu 
do członków Papieskiej Akademii Życia – „Pro Vita” w lutym 2004 r. : „Akt, poprzez który mąż i 
żona stają się ojcem i matką, składając całkowity wzajemny dar z siebie, czyni ich współpracowni-
kami Stwórcy w wydaniu na świat nowej istoty ludzkiej, powołanej do życia wiecznego. Tego jakże 
bogatego aktu, będącego transcendencją życia samych rodziców, nie można zastąpić zwykłym zabie-
giem technicznym, zubożonym o wartość ludzką i podporządkowanym uwarunkowaniom, jakim 
podlega działalność natury technicznej i instrumentalnej”.

Media niejednokrotnie zarzucały papieżowi, iż ma obsesję na punkcie obrony życia nienarodzo-
nych. W książce “Przekroczyć próg nadziei” (1984) Jan Paweł II podkreśla, że legalizacja przery-
wania ciąży to danie uprawnień człowiekowi dorosłemu do pozbawienia życia człowieka nienaro-
dzonego, czyli tego, który nie może się bronić. „Trudno pomyśleć sytuację bardziej niesprawiedliwą 
i trudno tu naprawdę mówić o obsesji, gdy w grę wchodzi podstawowy nakaz prawego sumienia: to 
znaczy obrona prawa do życia ludzkiej istoty – niewinnej i bezbronnej”.

W 1994 roku Jan Paweł II ustanowił Papieską Akademię Obrony Życia – „Pro Vita”. Jej celem 
jest propagowanie w świecie idei obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Polskimi 
członkami Akademii zostali m.in. dr Wanda Półtawska i ks. prof. Tadeusz Styczeń. U kresu pontyfi-
katu, w lutym 2005 r., w przesłaniu do członków tej Akademii papież przestrzegał: „Pod naciskiem 
społeczeństwa dobrobytu coraz większą popularność zyskuje pojęcie jakości życia, które jest ograni-
czające i zarazem selektywne: jej istotą miałaby być zdolność zażywania i odczuwania przyjemno-
ści lub też samoświadomość i możność uczestniczenia w życiu społecznym. W konsekwencji zostaje 
zakwestionowana jakakolwiek jakość życia istot ludzkich, które jeszcze nie są albo już nie są zdolne 
rozumieć i kierować się wolą, jak również tych, które nie mogą już czerpać przyjemności z życia 
pojmowanego jako doznanie i relacja”.

Sformułowanie „kultura śmierci” (cytowane niekiedy jako „cywilizacja śmierci”) pochodzące z 
„Evangelium vitae” to jedna z najbardziej nośnych fraz jakie wyszły spod papieskiego pióra. Teza, 
iż współczesny świat naznaczony jest przez dramatyczną walkę między „kulturą życia", a „kulturą 
śmierci”, wywołały ogólnoświatową, gorącą debatę. Nie wszystkim spodobała się papieska diagnoza 
mówiąca o tym, że zwłaszcza w społeczeństwach dobrobytu szerzy się „kultura śmierci” przejawia-
jąca się m.in. we wzrastającej akceptacji dla aborcji i eutanazji. W przemówieniu do uczestników 
konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (listopad 2004) papież analizował 
złożony problem stosunku do cierpienia osoby śmiertelnie chorej. „Rezygnacja z uporczywej terapii 
nie jest odrzuceniem pacjenta i jego życia – podkreślił wówczas. – Przedmiotem bowiem rozważań 
nad stosownością rozpoczęcia lub kontynuowania terapii nie jest wartość życia pacjenta, lecz war-
tość medycznego zabiegu na pacjencie”. Zaznaczał także, że „podczas gdy nie powinno się pozbawiać 
pacjentów, którzy tego potrzebują, ulgi, jaką niosą środki przeciwbólowe, ich stosowanie powinno 
być współmierne do nasilenia bólu i możliwości jego uśmierzania; należy przy tym unikać jakiej-
kolwiek formy eutanazji, do której doszłoby przy zastosowaniu silnych dawek środków przeciwbólo-
wych właśnie w celu spowodowania śmierci”.

Aborcja i antykoncepcja nie były oczywiście dla papieża tym samym, ale… „Powiada się: walcz-
my z aborcją, a zgódźmy się na antykoncepcję – powiedział w rozmowie z André Frossardem. – Ale 
zgodzić się na antykoncepcję, to znaczy otworzyć drogę do aborcji, ponieważ tym, co się tu liczy, jest 
postawa moralna”.

„Po upadku ustrojów zbudowanych na ideologiach zła (…) utrzymuje się jednak nadal legalna 
eksterminacja poczętych istnień ludzkich przed ich narodzeniem... eksterminacja zadecydowana 
przez parlamenty i postulowana w imię cywilizacyjnego postępu społeczeństw i całej ludzkości” – 
napisał papież w książce „Pamięć i tożsamość” (2005).

Dla Jana Pawła II antykoncepcja i przerwanie ciąży – pomimo odmiennej natury i ciężaru mo-
ralnego – „pozostają bardzo często w ścisłym związku, niczym owoce jednej rośliny”. W encyklice 
„Evangelium vitae” argumentował, iż antywartości wszczepione w „mentalność antykoncepcyjną” 
sprawiają, że w przypadku, gdy w takim środowisku dojdzie do poczęcia „niechcianego” dziecka, 
pokusa dokonania aborcji jest silniejsza.

Trwamy w czasie dziękczynienia za Dar Niepodległej Polski. Listopad to też pamięć o zmarłych i 
poległych. Niech nas to prowadzi do szlachetności, miłości i odpowiedzialności.

Strażak to ten który czuwa i stoi na straży. Niech św. Jan Paweł II wstawia się za wami.
 z modlitwą – kapelan ks. Jerzy
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Obrady władz

Wprowadzone uchwałą zarządu wskazówki do 
przeprowadzenia walnych zebrań określają ter-
miny zwoływania i przeprowadzania posiedzeń, 
zasady opracowywania i składania sprawozdań z 
działalności i finansowego, sposoby dokonywa-
nia wyboru władz OSP oraz delegatów na zjazdy 
gminne (równorzędne) i przedstawicieli do no-
wych zarządów oddziałów gminnych (równorzęd-

nych), a także omówienie sposobu opracowywa-
nia i przekazywania niezbędnych dokumentów 
z zebrań do organów zewnętrznych.  Zgodnie z 
uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP zebrania 
należy przeprowadzić do końca pierwszego kwar-
tału 2021 roku. Ujęta w sprawozdaniach ocena 
pracy powinna obejmować cały okres mijającej 
pięcioletniej kadencji, a plany działania - pięć nad-

chodzących lat. Przeprowadzając wybory należy 
pamiętać, iż statut nie pozwala na powierzanie 
jednemu druhowi jednocześnie funkcji w zarzą-
dzie i komisji rewizyjnej OSP. Uchwalony doku-
ment przypomina, że walnym zebraniom należy 
nadawać uroczysty charakter, wykorzystywać je 
do wyróżniania, odznaczania zasłużonych straża-
ków. Wskazówki podają też podstawę prawną do 

Porządek obrad uwzględniający zbliżają-
cą się kampanię sprawozdawczo – wybor-
czą w strażach ochotniczych i oddziałach 
Związku obejmował przede wszystkim 
zagadnienia dotyczące organizacji zebrań 
i zjazdów. Przeanalizowane zostały zatem 
i zaopiniowane „Wskazówki organizacyj-
no – programowe do przeprowadzenia 
walnych zebrań sprawozdawczo – wybor-
czych członków OSP w 2021 r. na terenie 
woj. mazowieckiego” oraz „Założenia 
organizacyjno – programowe kampanii 
sprawozdawczo – wyborczej ochotniczych 
straży pożarnych i oddziałów Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. 
mazowieckiego przed V Zjazdem Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazo-
wieckiego”. Dokumenty te, jako projekty, 
przygotowano dla  Zarządu OW ZOSP RP 
do rozpatrzenia i zatwierdzenia podczas 

zwołanego na dzień 2 grudnia plenarne-
go posiedzenia. Zaopiniowanym w trakcie 
posiedzenia projektem skierowanym do 
zatwierdzenia przez zarząd był też plan 
pracy ZOW i jego prezydium na rok 2021.

Październikowe posiedzenie prezydium 
wykorzystano także do podjęcia uchwa-
ły w sprawie kontynuacji i powołania ko-
misji konkursowej corocznie ogłaszanego 
konkursu „Strażak Roku Województwa 
Mazowieckiego”, do zaopiniowania zło-
żonych wniosków o nadanie odznaczeń 
oraz do zapoznania się z sytuacją finanso-
wą oddziału wojewódzkiego po dziewię-
ciu miesiącach bieżącego roku. W kolejnej 
edycji konkursu „Strażak Roku (Miesiąca)” 
wnioski o nadanie tych zaszczytnych ty-
tułów rozpatrywane będą przez komisję, 
której w dalszym ciągu przewodniczy wice-

prezes ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek. 
Zmiany dokonano na funkcji sekretarza ko-
misji. Druhnę Jolantę Rzepkę, która odeszła 
na zasłużoną emeryturę, zastąpiła druhna 
Małgorzata Matejczyk – dyrektor Zarządu 
Wykonawczego Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP. Z baczną uwagą członkowie 
prezydium wysłuchali też informacji o sta-
nie finansów oddziału. Wynikało z niej, że 
spowodowane pandemią ograniczenie kon-
taktów OSP z biurem i filiami ZOW, wpły-
nęło na bardzo duże zmniejszenie zakupów 
sprzętu pożarniczego i umundurowania do-
konywanych w naszym Związku dla straży 
ochotniczych. Znacznie niższe obroty han-
dlowe wskazują, że w 2020 roku nie będzie 
możliwe pełne pokrycie przewidywanych 
kosztów działalności statutowej z bieżących 
przychodów.

 Stefan Todorski

URUCHOMI£
KAMPANIÊZARZ¥D   

2 grudnia przy wykorzystaniu połączeń internetowych obradował Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego. Program prowadzonych przez prezesa 
ZOW Antoniego Jana Tarczyńskiego obrad między innymi zawierał: przyjęcie „Wskazówek 
organizacyjno – programowych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo – 
wyborczych członków OSP w 2021 roku na terenie woj. mazowieckiego”, zatwierdzenie „Założeń 
organizacyjno – programowych kampanii sprawozdawczo – wyborczej ochotniczych straży 
pożarnych i oddziałów Związku OSP RP przed V Zjazdem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. 
mazowieckiego”, uchwalenie planów pracy ZOW i jego prezydium na 2021 rok oraz rozpatrzenie 
odwołania OSP Jasiorówka od uchwały Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Węgrowie. 

29 października obradowało Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa mazowieckiego. 
Z uwagi na obowiązujące, wynikające z panującej pandemii obostrzenia 
sanitarne obrady zorganizowano z wykorzystaniem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Dzięki wykorzystaniu połączeń internetowych 
członkowie prezydium mogli przedyskutować zaproponowane w porządku 
posiedzenia tematy i podjąć stosowne uchwały. 

NA PROGU KAMPANII 
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEJ
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Za głosem syren

wykorzystania w sytuacji, w której niezbędne było-
by dostosowanie się do obostrzeń wynikających z 
pandemii koronawirusa. Zawierają bowiem zapis: 
„Na mocy ustawy o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa Sars-Cov-2 z dnia 16 kwietnia 2020 (Dz. U. z 
2020 r.,poz. 695) w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
„Prawo o stowarzyszeniach” (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 713 z późn. zmianami) dodane zostały prze-
pisy art. 10, ust. 1a – 1e wprowadzające możliwość 
głosowania poza posiedzeniami jak i udziału w 
posiedzeniach władz stowarzyszenia z wykorzysta-
niem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli 
członkowie władz stowarzyszenia wyrazili na to 
zgodę”. Z pełną treścią wskazówek zainteresowani 
druhowie będą mogli zapoznać się na stronie inter-
netowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Drugim, odnoszącym się do kampanii doku-
mentem są zatwierdzone w trakcie posiedzenia 
przez zarząd  założenia organizacyjno – progra-
mowe przed V Zjazdem Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP woj. mazowieckiego. Dokument ten 
zawiera zalecenia, którymi należy kierować się 
podczas organizowania i przeprowadzania zjaz-
dów na szczeblu gmin, powiatów i województwa. 
Określa także terminy zjazdów rozpisane na 2021 

rok i pierwszą połowę roku 2022. W przypadku 
przedłużającej się pandemii może być rozważane 
organizowanie zjazdów, podobnie jak walnych 
zebrań członków OSP, przy wykorzystaniu komu-
nikacji elektronicznej. Z dokumentem normują-
cym organizację kampanii sprawozdawczo – wy-
borczej w oddziałach Związku OSP RP również 
będzie można zapoznać się na stronie interneto-
wej naszego oddziału wojewódzkiego.

Niezbędną uchwałą, jaką zarząd OW po-
dejmuje corocznie, jest wprowadzenie planu 
pracy ZOW i jego prezydium na kolejny rok. 
Działania władz oddziału wojewódzkiego, jak 
też oddziałów niższych szczebli, koncentrować 
się będą przede wszystkim na organizowaniu 
poszczególnych etapów kampanii sprawozdaw-
czo – wyborczej. Jeśli warunki pozwolą, będą 
przygotowywane i przeprowadzane cyklicz-
ne przedsięwzięcia o zasięgu wojewódzkim. 
W roku 2020 rygory sanitarne uniemożliwiły 
zorganizowanie znaczącej części uroczystości 
i imprez wojewódzkich. W nadchodzących 
miesiącach podejmowanie zadań statutowych 
też może być w znacznym stopniu uzależnione 
od skali zakażeń koronawirusem. Prowadzona 
w toku obrad przez członków ZOW dyskusja 

skupiała się w głównej mierze na 
znajdowaniu sposobów radzenia 
sobie z realizacją zadań  (związa-
nych przede wszystkim z przepro-
wadzeniem w Związku OSP RP 
wyborów) w sutuacji utrzymywa-
nia się w dalszym ciągu obostrzeń 
sanitarnych. Wypracowanie jed-
noznacznych metod działań w 
obecnej sytuacji było niemożliwe. 
Zastanawiano się zatem nad roz-
wiązaniami alternatywnymi, by 
przynajmniej kampania mogła 
odbyć się z zachowaniem obowią-
zującego prawa i przy zachowaniu 
postanowień statutowych.

Ważny głos w dyskusji zabrał 
uczestniczący aktywnie w obradach 
marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik (pełniący 
jednocześnie fukcję członka Pre-

zydium Zarządu OW ZOSP RP).  Poinformował 
mianowicie, iż Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego w 2020 roku przekazał ochotniczym 
strażom pożarnym wsparcie w wysokości 18 
milionów złotych. Z przeznaczonych na potrzeby 
OSP środków dofinansowywane były wszystkie 
zakupowane z funduszu państwa dla mazowiec-
kich strażaków samochody pożarnicze. W sumie 
wsparto zakup ponad siedemdziesięciu pojaz-
dów. Zgodnie z wypowiedzią marszałka w 2021 r. 
ochotnicze straże pożarne mogą liczyć na pomoc 
z fuduszu samorządu Mazowsza w kwocie 15 mi-
lionów złotych.

Niespotykanym, aczkolwiek ważnym punk-
tem obrad zarządu było rozpatrzenie odwoła-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasiorówce 
od uchwały Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Węgrowie. Uchwała ZOP 
dotyczyła wykluczenia straży ze Związku OSP 
RP. Uzasadnieniem było nieprzestrzeganie 
przez jednostkę statutu stowarzyszenia. Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nie zgo-
dził się ze stanowiskiem określonym w uchwa-
le i przywrócił Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Jasiorówce członkostwo w ZOSP RP.

 Stefan Todorski

Obrady władz

7 listopada druh Łukasz pracował na podwór-
ku przy swoim domu w miejscowości Grabnik. 
Podczas pracy usłyszał głos strażackich syren 
alarmowych w sąsiednich wsiach. Syrena w jego 
macierzystej jednostce nie wyła. Zakorzeniona 
jednak w umyśle potrzeba niesienia pomocy 
nakazywała mu sprawdzić, czy jego pomoc nie 
byłaby komuś potrzebna. Wsiadł do prywatne-
go auta i pospieszył w stronę przypuszczalnego 
zdarzenia. Przeczucie nie zwiodło go. Przy dro-
dze nr 580 w miejscowości Wola Pasikońska 
natknął się na wypadek drogowy, w wyniku któ-
rego rozbiły się trzy samochody osobowe. Dwa 
z nich zderzyły się czołowo. Autami podróżowa-
ło łącznie sześć osób. Ł. Łopaciński na ratunek 
przybył pierwszy. Pospiesznie założył (zawsze 
wożoną z sobą) kamizelkę ratunkową, wyposa-
żoną na wszelki wypadek w podstawowy sprzęt 
do udzielania pierwszej pomocy i przystąpił do 
czynności ratowniczych. Z jego wstępnych usta-
leń wynikało, że w najcięższym stanie jest pa-
sażer jednego z aut, leżący na asfalcie w kałuży 
paliwa, zwrócony twarzą do ziemi. Ratownik na-
wiązał z nim kontakt słowny, zbadał jego czyn-

ności życiowe oraz ocenił możliwość obrócenia 
go na plecy. W tym czasie dojechały pierwsze za-
stępy OSP. Dh. Łukasz, korzystając z ich sprzętu, 
ułożył poszkodowanego na noszach i z pomocą 
strażaków przeniósł go w bezpieczne miejsce. 
Tam zbadał rannego urazowo, podał tlen, prze-
prowadził niezbędny wywiad i zapewnił mu 
komfort termiczny oraz wsparcie psychiczne 
do czasu przybycia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. Zespół pierwszej karetki ratunko-
wej nie był w stanie zapewnić opieki wszystkim 
oczekującym na pomoc. Wezwano więc karetki 
kolejne. Druha Łukasza natomiast, który w opi-
nii zawodowych ratowników wykazał się bardzo 
dobrą znajomością udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, poproszono o dalszą opiekę 
nad poszkodowanymi.

Bohater listopada otrzyma wyróżnienia i 
nagrody od Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP. Nastąpi to już po ukazaniu się niniej-
szego numeru Strażaka Mazowieckiego.

 S.T.

Druh Łukasz Łopaciński z 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zawadach (gmina 
Kampinos, powiat warszawski 
zachodni) stał się „Strażakiem 
Miesiąca Listopada 2020 roku 
Województwa Mazowieckiego”. 
Gogność tę w imieniu Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP przyznała 
mu w dniu 11 grudnia Kapituła 
Konkursu „Strażak Roku 
(Miesiąca) Województwa 
Mazowieckiego.
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Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odpra-
wioną w intencji strażaków i ich rodzin w miejsco-
wym kościele. Po celebrze druhowie wraz ze swo-
imi gośćmi przemaszerowali na plac przy remizie, 
gdzie odbył się jubileuszowy apel. W jego trakcie 
druhna Marzena Święcicka przedstawiła rys histo-
ryczny jubilatki, w którym zapisano, iż OSP powo-
łali mieszkańcy wsi przeciwdziałając zagrożeniu 
pożarowemu, wynikającemu ze zwartej i palnej 
zabudowy miejscowości oraz otaczających ją lasów. 
Zakupowany sprzęt ratowniczy przechowywany był 
w pomieszczeniach zastępczych. Projekt remizy po-
wstal w 1938 roku, ale wybuch II wojny światowej 
zniweczył plany. Po wojnie straż pozyskała lokum 
w miejscowym zakładzie drzewnym, a więc z wy-
budowaniem strażnicy nie trzeba było się spieszyć. 
Budowa własnej siedziby ruszyła w 1996 r. i trwa-
la dość długo. Otwarcie obiektu nastapiło w 2004 
r.  Czekać jednak było warto. Strażnica składa się z 
czterech boksów garażowych, zaplecza socjalnego i 
wygodnej świetlicy. Tworzenie silnej OSP trwało w 
Nowej Wsi dziesiątki lat. Ostatnie dwa dziesięcio-

lecia wykazały, że w miejscowości tej można było 
zbudować jedną z najaktywniejszych jednostek w 
powiecie. W 2001 r. jubilatka włączona została do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Dorobiła się czterech samochodów i dwóch łodzi 
do ratownictwa wodnego. Czwartym, przejętym 
oficjalnie podczas uroczystości pojazdem jest śred-
ni samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN. 
Straż, którą kierują prezes Artur Karłowicz i naczel-
nik Bogdan Święcicki, zrzesza trzydziestu wyszko-
lonych i przygotowanych do działań operacyjnych 
ratowników. Nie ma więc problemów z wykorzy-
staniem wozów bojowych i posiadanego sprzętu 
specjalistycznego.

Stuletnie działania zmierzające do jak najsku-
teczniejszego służenia społeczeństwu w dniu ob-
chodzonego jubileuszu były na miarę możliwości 
sowicie wynagradzane. Straż wyróżniono nie tylko 
nowym pojazdem. Unonorowana została między 
innymi nadanym przez Prezydium Zarządu Głów-
nego ZOSP RP Złotym Znakiem Związku oraz 
nadanym przez Marszałka Województwa Mazo-

wieckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. 
Odznaczenia otrzymali także zasłużeni strażacy. 
Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości i 
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza 
wyróżniony został druh Bogdan Święcicki. Na 
budynku OSP odsłonięto ufundowaną przez Wój-
ta Gminy Olszewo Borki tablicę upamiętniającą 
100-lecie. Jubilatkę doceniły okoliczne straże kie-
rując na uroczystość swoje delegacje z pocztami 
sztandarowymi. Oprawę muzyczną święta zapew-
niła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ostrołęce. Gratulacji i podziękowań nie szczę-
dzili straży przedstawiciele władz, wśród których 
między innymi byłi: poseł na Sejm RP Arkadiusz 
Czartoryski, wicewojewoda mazowiecki Sylwester 
Dąbrowski, zastępca mazowieckiego komendanta 
wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gonera, wicepre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Andrzej Wyszogrodzki, komendant miej-
ski PSP w Ostrołęce st. bryg. Jarosław Wilga i pre-
zes ZOP ZOSP RP Janusz Głowacki.

 Stefan Todorski 

Jubileusze

W 1930 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bara-
nowie (powiat ostrołęcki) do działań ratowniczych 
przygotowanych było 24 druhów. Dysponowali oni 
dwoma wozami konnymi: do transportu beczki z 
wodą i rekwizytowym do przewozu sprzętu pożarni-
czego i strażaków. Baranowscy ratownicy nie poprze-
stawali na działaniach operacyjnych i kulturalnych. 
Regularnie brali udział w zawodach strzeleckich, w 
zajęciach z wychowania fizycznego i przysposobie-
nia wojskowego. W czasie okupacji niemieckiej straż 
działalności nie przerwała. Wykorzystując akceptację 
władz okupacyjnych jednostka zdołała nawet umoc-
nić się. W 1942 roku wzniesiono nową strażnicę o 
konstrukcji murowano – drewnianej, która służyła 
do 1978 r. Wybudowano też zbiornik przeciwpożaro-
wy i pozyskano motopompę. W wyniku działań wo-
jennych remiza uległa częściowemu zniszczeniu i po 
wojnie niezbędne było przeprowadzenie w niej waż-
nych prac remontowych. Do przygotowanej siedziby 
na początku lat pięćdziesiątych sprowadzili druhowie 
z demobilu wojskowego swój pierwszy samochód 

marki Dodge. Od roku 1968 zaczęto myśleć o nowej 
strażnicy, którą dzięki usilnym staraniom wybudowa-
no w latach 1974 – 78. Wysiłek się opłacał. W posia-
dającym dwa boksy garażowe i zaplecze magazynowo 
– techniczne budynku kilka lat później stały już dwa  
wozy bojowe: star 25 GBM i star 244 GBA.

Wyjątkowe przyspieszenie w rozwoju jednostki 
nastapiło w latach dziewięćdziesiątych.  Zmoderni-
zowano remizę dobudowując nowe pomieszczenia, 
a także wykonując nowy dach, centralne ogrzewa-
nie i instalację wodno – kanalizacyjną. Zadbano o 
lepsze wyposażenie. W roku 1997 straż włączona 
została do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego. W kadencji 2001 – 2005 w jej szeregach zrze-
szonych było 43 czynnych strażaków. W ostatnim 
dziesięcioleciu efektów również nie brakowało.  W 
roku 2014 do garażu OSP wjechał  nowy MAN GBA 
3,5/28, a w latach 2017 – 19 przeprowadzone zostały 
w remizie kolejne prace modernizacyjne. Obecnie 
kierowana przez prezesa Wojciecha Olkowskiego 
i naczelnika Tomasza Abramczyka, dysponująca 

dwoma (ciężkim i średnim) samochodami ratow-
niczo – gaśniczymi jednostka przygotowana jest nie 
tylko do działań gaśniczych, ale też do ratownictwa 
technicznego i medycznego.

12 września OSP w Baranowie świętowała 
100-lecie swojego istnienia. Z okazji jubileuszu w 
miejscowym kościele odprawiona została msza 
święta, a następnie przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Baranowie odbył się uroczysty apel. W 
trakcie apelu jubilatka uhonorowana została nada-
nym przez Prezydium Zarządu Głównego Związ-
ku OSP RP Złotym Znakiem Związku i nadanym 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, a zasłuże-
ni strażacy - między innymi medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. Nie zabrakło też prezentów, li-
stów gratulacyjnych i podziekowań od oficjalnych 
gości. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław 
Kalinowski podarował druhom hełmy strażackie. 
Prezentem od władz gminy był koncert gwiazdy 
wieczoru – zespołu Top Girls.   Stefan Todorski

Powstała z inicjatywy mieszkańców 
wsi w 1920 roku. Dwa lata później 
otrzymała osobowość prawną. W 
połowie lat dwudziestych ub. wieku 
dorobiła się pierwszej remizy. Był 
to na tyle duży drewniany budynek, 
że mogły odbywać się w nim 
organizowane przez OSP zabawy 
taneczne i występy artystyczne.

Sto lat... i zawsze powyżej normy

Nowym samochodem w drugie 100-lecie
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi (gmina Olszewo 
Borki, powiat ostrołęcki) powstała w 1919 roku. Obchody 
jubileuszu 100-lecia działalności przełożyła jednak na 
kolejny, 2020 rok. Przesunięcie terminu sprawiło, że 
jubileuszowa uroczystość mogła być  połączona z innym 
oczekiwanym wydarzeniem -  oficjalnym przejęciem i 
poświęceniem nowego samochodu.

fot. archiwum OSP Baranowo

fot. KM PSP Ostrołęka
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Utworzona w 1925 r. OSP po upływie zaledwie 
jednego roku działania przystąpiła do budowy re-
mizy. Dość szybko też dorobiła się wozu konnego, 
pompy ręcznej i innego, niezbędnego sprzętu do 
gaszenia pożarów.  W 1952 r. sikawkę ręczną za-
stąpiła pierwsza motopompa. W latach 1976 – 79 
w Młocku powstawała kolejna, na miarę zwięk-
szających się potrzeb, strażnica. Po roku od otwar-
cia nowej siedziby do strażackiego garażu wjechał 
pozyskany z OSP w Ojrzeniu pożarniczy star 25. 
Na sprawniejszy pojazd czekali młocczanie do 

2002 r. Pozyskany wówczas MAN, służący przez 
lata do teraz, nie mógł w pełni zaspokajać rosną-
cych potrzeb. Kierowani przez prezesa Krzyszto-
fa Podleckiego i naczelnika Roberta Marcysiaka 
druhowie, spośród których osiemnastu posiada 
pełne przygotowanie do dzialań ratowniczych, 
ośmiu legitymuje się ukończeniem kursu ratow-
nictwa technicznego, a czterech - kursu kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy, czekali na nowoczesny, 
spełniający współczesne wymogi pojazd.

Podczas uroczystego apelu, w obecności przed-

stawicieli władz państwowych i samorządowych, 
a także Państwowej Straży Pożarnej i Związku 
OSP RP członkowie jubilatki otrzymali oficjalnie 
nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy 
marki Renault. Dokumenty i kluczyki z rąk wi-
ceministra spraw wewnętrznych i administracji 
Macieja Wąsika i mazowieckiego komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. 
bryg. Jarosława Nowosielskiego odebrał naczel-
nik OSP Robert Marcysiak. S.T.

26 września Ochotnicza Straż 
Pożarna w Młocku (gmina Ojrzeń, 
powiat ciechanowski) świętowała 
95-lecie swojego istnienia. 
Uroczysty jubileusz uświetniony 
został przekazaniem jubilatce 
nowego samochodu pożarniczego.

Jubileusze

na jubileuszSamochód

fot. arch. OSP Mlock

Mszę w intencji strażaków celebrował ksiądz 
proboszcz Tadeusz Smardzewski. Nad sprawnym 
przebiegiem apelu czuwali prezes Mariusz Korycki, 
który powitał przybyłych gości i przedstawił skrót 
historii stulatki oraz naczelnik (jednocześnie ko-
mendant gminny OSP)  Ryszard Dźwigulski, wy-
pełniający rolę dowódcy uroczystości.

Pierwszy, liczący czternaście osób oddział stra-
żacki powołany został z inicjatywy Zarządu Gmin-
nego gminy Radzanów i mieszkańców wsi. Na jego 
czele stanęli: prezes Władysław Sujka – sekretarz 
Zarządu Gminnego, komendant Leon Gospodar-
czyk – organista miejscowej parafii i skarbnik Sta-
nisław Mąkosa – pracownik Zarządu Gminnego. 
Jednostka statutowe cele wypełniała efektywnie 
do 1939 roku. Wybuch II wojny światowej spra-
wił, że działalność przerwano. W wyniku strat, do 
jakich doszło w okresie okupacji, reaktywowanie 
działalności straży nastąpiło dopiero w roku 1956. 
Odrodzone stowarzyszenie rozpoczęło społeczną 
służbę od kompletowania pożarniczego sprzętu, 
a po niedługim czasie podjęło przygotowania do 
wzniesienia remizy. Wybudowana w latach 1958 
– 60 funkcjonalna (jak na owe czasy) strażnica po 
późniejszej rozbudowie, modernizacji i remontach 
służy druhom do dzisiaj. W 1965 r. do świeżego 
jeszcze garażu wjechał pierwszy samochód. Był to 
skrzyniowy star 25 przystosowany do przewożenia 
ratowników i ich gaśniczego sprzętu.

Dzisiejsza jednostka dysponuje trzema pojaz-
dami: dwoma średnimi samochodami ratowniczo 
– gaśniczymi (mercedesem atego i starem 1142) 
oraz lekkim volkswagenem. Wyposażenie wozów 
bojowych, wraz ze sprzętem gaśniczym, między 
innymi stanowią: urządzenia do ratownictwa 
technicznego, drogowego, wodnego i lodowego, 
aparaty ochrony dróg oddechowych i torby R1. Z 
obsługą tak bogatego sprzętu w Radzanowie nie 
ma problemów. Wśród czterdziestu trzech człon-
ków dwudziestu posiada pełne przygotowanie ra-
townicze, a dziesięciu legitymuje się uprawnienia-
mi w zakresie (przedmedycznej) kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Funkcjonująca zatem od 25 lat 
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 
straż, dzięki posiadanemu (tak ludzkiemu, jak też 
sprzętowemu) potencjałowi, może do różnorod-
nych zagrożeń spieszyć na ratunek samodzielnie. 

Przedstawiany w trakcie uroczystości przez pre-
zesa Mariusza Koryckiego dorobek jednostki był 
potwierdzeniem ważnej roli, jaką radzanowska 
straż wypełnia w lokalnym środowisku. Rolę tę i 
z niej wynikającą, niejednokrotnie bliską poświę-
cenia, społeczną służbę starali się docenić uczest-
niczący w jubileuszu przedstawiciele władz samo-
rządowych i pożarniczych. Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Zbi-
gniew Gołąbek wręczył straży ufundowany przez 
wójta gminy Radzanów Sławomira Kruślińskiego  

i nadany przez Prezydium ZOW ZOSP RP sztan-
dar, a następnie udekorował sztandar nadanym 
stulatce przez Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Złotym Znakiem Związku. Za-
służeni strażacy otrzymali medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa, odznaki „Strażak Wzorowy i odzna-
ki „Za Wysługę Lat”. Zaszczytem dla zasłużonych 
druhów były też listy gratulacyjne wręczone osobi-
ście przez marszałka województwa mazowieckie-
go Adama Struzika. Oprócz rzeczowych dowodów 
wdzięczności do członków OSP skierowane zosta-
ły bezpośrednie gratulacje i podziękowania. Skła-
dali je, oprócz marszałka A. Struzika i wiceprezesa 
ZOW Z. Gołąbka,  wicemarszałek województwa 
mazowieckiego Rafał Rajkowski, radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Leszek Przybyt-
niak, wicestarosta białobrzeski Bartłomiej Kowal-
czyk, komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej mł. bryg. Grzegorz Gozdek i członek Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego (jednocześnie wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego) ZOSP 
RP Zbigniew Łubiński. 

Po uroczystości wszystkich, którzy wraz z dru-
hami przeżywali radosne chwile jubileuszu, za-
proszono na tradycyjną grochówkę, a chętnych 
do podzielenia się najcenniejszym lekiem – wła-
sną krwią zaproszono do punktu pobrań w przy-
byłym do Radzanowa „Krwiobusie”. 

 Stefan Todorski

Sztandar i Złoty Znak
Utworzona w 1920 roku Ochotnicza Straż Pożarna 
w Radzanowie (powiat białobrzeski) 20 września 
obchodziła stulecie istnienia. Zorganizowaną na placu 
przy radzanowskiej świątyni, rocznicową uroczystość 
rozpoczęła polowa msza święta. Po celebrze odbył 
się jubileuszowy apel, podczas którego jubilatkę 
uhonorowano sztandarem i Złotym Znakiem Związku.

fot. arch. OSP Radzanów
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Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego (IZRM) to zdarzenia 
będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(PRM), podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej realizują medyczne działania ratownicze do czasu przejęcia 
odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce 
Zespół Ratownictwa Medycznego w sytuacjach gdy: 
- zadysponowane na prośbę dyspozytora medycznego siły i środki 

KSRG przybędą przed jednostkami PRM (ZRM/LPR) do osób bę-
dących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,  

- podjęto realizację Medycznych Działań Ratowniczych (MDR) u 
osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na wezwanie osób 
postronnych (np. po zgłoszeniu stanu nagłego zagrożenia zdrowot-
nego do SK KP/M PSP lub w trakcie przemieszczania się sił i środ-
ków jednostek ochrony przeciwpożarowej – JOP).

Kryteria oraz warunki, które muszą być spełnione dla izolowanego 
zdarzenia ratownictwa medycznego: 
 IZRM to zdarzenie będące we właściwości PRM (gdy czynnik wy-

zwalający pogorszenie stanu zdrowotnego nie jest czynnikiem ze-
wnętrznym), 

 do których wyjeżdżają jednostki KSRGw sytuacji:
 a) braku możliwości natychmiastowego zadysponowania 

ZRM,
 b) gdy wydłużony jest czas dotarcia zadysponowanego ZRM,
 c) na prośbę osób postronnych,
 d) gdy zdarzenie zostało zauważone przez ratowników KSRG. 
 IZRM to zdarzenie, gdy w stosunku do osoby poszkodowanej 

wykonywane są medyczne działania ratownicze, które muszą 
być opisane w karcie udzielonej kwalifikowanej pierwszej po-
mocy lub karcie indywidualnej ratownika medycznego w celu 
przekazania przejmującemu od ratowników KSRG zespołowi 
PRM, 

 IZRM ma określony czas realizacji, trwający od momentu roz-
poczęcia czynności w stosunku do poszkodowanego - do czasu 
przekazania poszkodowanego zespołowi PRM określany jako 
czas lokalizacji medycznej.

Każdy, kto choć trochę interesuje się szeroko pojętym ratownic-
twem, słyszał zapewne, że System Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego (PRM) boryka się z ogromnymi trudnościami. Koledzy, 
którzy na co dzień pracują w zespołach wyjazdowych PRM zwra-
cają uwagę na braki personalne, zwiększoną liczbę wyjazdów, ko-
nieczność stosowania dodatkowych środków ochrony osobistej. 
Wszystko to skutkuje tym, że w dobie pandemii nastąpiło ograni-
czenie mobilności  Zespołów PRM. Co w związku tym znaczy to 
dla nas – strażaków i druhów? Znaczy to, że jesteśmy dysponowa-
ni coraz częściej do Izolowanych Zdarzeń Ratownictwa Medycz-
nego. Analizując ilość wyjazdów do zdarzeń oznaczonych jako 
IZRM na terenie województwa mazowieckiego można dojść do 
wniosku, że z roku na rok tych wyjazdów jest coraz więcej. W roku 
2016 odnotowano 136 takich zdarzeń. W 2019 roku jednostki 
ochrony przeciwpożarowej prowadziły 230 zdarzeń określonych 
jako IZRM. W 2020 roku na początku listopada takich zdarzeń 
już było 255 i z każdym dniem ich przybywa. Przytaczając dane 
statystyczne warto również wspomnieć o współdziałaniu jedno-
stek Państwowej Straży Pożarnej z ochotniczymi strażami pożarnymi 
włączonymi do KSRG. Jak wynika z danych zawartych w systemie 
SWD-ST w 2016 roku podczas IZRM jednostki PSP były dysponowa-
ne wspólnie z OSP 17 razy, a 11 razy jednostki OSP prowadziły samo-
dzielnie działania. Do początku listopada 2020 roku odpowiednio 77 
wyjazdów PSP wraz z OSP i 23 zdarzenia zrealizowane samodzielnie 
przez OSP.
Jak wynika ze statystyk i biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną 
w naszym kraju należy spodziewać się wzrostu ilości wyjazdów do 
IZRM. Dlatego warto sobie przypomnieć obowiązujące procedu-
ry z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ponieważ jest coraz 
większe prawdopodobieństwo zadysponowania do takiego zdarzenia. 

Nowością są dwie nowe procedury, które opisują sposób postępowa-
nia z osobą podejrzaną o zakażenie czynnikiem biologicznym (osoba 
będąca w kwarantannie) lub z osobą zakażoną czynnikiem biologicz-
nym (osoba będąca w izolacji). Nowe wytyczne są wsparciem dla ra-
towników udzielających MDR w dobie pandemii, których stosowanie 
umożliwia ryzyko zakażenia wirusem SARS – Cov – 2.

Procedura 1a 
Postepowanie z osobą podejrzaną o zakażenie zakaźnym czynnikiem 
biologicznym lub z osobą z potwierdzonym zakażeniem zakaźnym 
czynnikiem biologicznym podczas wykonywania medycznych dzia-
łań ratowniczych
 Należy pamiętać, że najważniejszą zasadą ratownictwa jest bezpie-
czeństwo własne ratowników i właśnie z tego względu została zmo-
dyfikowana procedura nr 1. Podczas działań ratowniczych istotnym 
elementem jest możliwie jak najszybsze zasłonięcie ust poszkodo-
wanego, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w 
powietrzu. Można do tego wykorzystać maseczkę chirurgiczną, a 

jeśli jej nie mamy, to kawałek czystego materiału. Pamiętając o tym, 
że jeśli mamy do czynienia z osobą podejrzaną o zakażenie lub ze 
stwierdzonym zakażeniem zakaźnym czynnikiem biologicznym na-
leży dodatkowo stosować ubrania ochronne kategorii III – typ 3B, 
4B lub 5B oraz maski ochronne typu FFP3 lub N99 (FFP2 lub N95, 
gdy FFP3 nie jest dostępna). Dodatkowo warto rozważyć stosowa-
nie przyłbic ochronnych. Oczywistą rzeczą jest stosowanie rękawic 
oraz gogli ochronnych, które są na wyposażeniu każdego zestawu 
PSP R1. W 10 załączniku do „Zasad organizacji ratownictwa me-
dycznego w KSRG” przedstawiono sytuacje, w których ratownik 
może nie podejmować MDR.
Na uwagę zasługuje również uniwersalny charakter procedury, gdyż 

IZOLOWANE ZDARZENIA 
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Procedura 1a 
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nie tylko dotyczy ona zagrożenia spowodowanego SARS – Cov – 2 ale 
każdego zakaźnego czynnika biologicznego.

Procedura 2 a
Sekwencja medycznych działań ratowniczych 
Procedura nr 2 jest jedną z najważniejszych. Znajomość jej i zastoso-
wanie w czasie udzielania MDR pozwoli uniknąć błędów podczas oce-
ny poszkodowanego oraz w razie konieczności wdrożyć postępowanie 
adekwatne do stanu osoby, której niesiemy pomoc. Procedura 2a to 
dostosowanie dotychczas istniejącej Procedury 2, uzupełniona o ele-
menty wynikające z kontaktu z materiałem biologicznym zakaźnym. 
Analizując po kolei: dodano ocenę wrażenia ogólnego, co jest szalenie 

istotne dla dalszego postępowania, szczególnie jeśli zauważony zosta-
nie intensywny krwotok. Nawet osoby nie mające wykształcenia me-
dycznego lub nie posiadającego doświadczenia przy udzielaniu MDR 
są w stanie już na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy z poszkodowanym 
nie dzieje się nic złego. Można zaobserwować np. kolor skóry (blady, 

siny, czerwony), sposób oddychania (normalny, utrudniony, duszność), 
sposób zachowania (spokojny, pobudzony, nieadekwatny do sytuacji). 
Kolejną zmianą jest ocena drożności dróg oddechowych i tylko w razie 
niedrożności należy zastosować odpowiednie rękoczyny w celu zapew-
nienia ich drożności. Bardzo istotną zmianą jest sposób oceny odde-
chu. Głównym mechanizmem przenoszenia zakażenia SARS-CoV-2 
jest kontakt z wydychanym powietrzem z dróg oddechowych pacjenta 
poprzez bezpośredni kontakt lub poprzez dotykanie skażonych po-
wierzchni. Dlatego też, jak już było wspomniane, możliwie najszybciej 
odizolujmy drogi oddechowe poszkodowanego poprzez zasłonięcie ust 
i nosa maseczką chirurgiczną. Z tego też powodu został zmodyfikowa-
ny sposób oceny oddechu. Nie pochylamy się nad twarzą poszkodowa-

nego, a jedynie obserwujemy ruchy klatki piersiowej i brzucha. 
Do procedury 2a dołożony został zapis, że już podczas zaopatry-
wania poszkodowanego należy ułożyć poszkodowanego w po-
zycji przeciwwstrząsowej, jeśli zaobserwujemy objawy wstrząsu. 
Warto też zwrócić uwagę, że pozycja ta została jasno określona 
– leżąca na płasko. 
Ostatnią zmianą mającą na celu dostosowanie procedury do za-
grożeń związanych z postępowaniem z osobą podejrzaną o za-
każenie zakaźnym czynnikiem biologicznym lub z osobą z po-
twierdzonym zakażeniem zakaźnym czynnikiem biologicznym 
jest odpowiednie zabezpieczenie poszkodowanego do ewakuacji. 
Decyzję taką podejmuje się w porozumieniu z Kierującym Akcją 
Medyczną (KAM) u osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-
-CoV-2 oraz z ewidentnymi objawami COVID 19. Ewakuacja 
powinna odbywać się w specjalnej komorze izolującej. Jest to 
mobilne urządzenie przeznaczone do pierwotnego i wtórnego 
transportu osoby podejrzanej o wysoce niebezpieczną chorobę w 
szpitalu lub osoby dotkniętej czynnikami biologicznymi z terenu 
skażonego do placówki stacjonarnej do leczenia chorych pacjen-
tów. Urządzenie to może być również wykorzystane do transpor-
tu pacjenta z obniżoną odpornością jako ochrona przed „nieczy-
stym” środowiskiem. 
Dwie nowe procedury usystematyzowały postępowanie z po-
szkodowanymi w czasie obecnej sytuacji epidemiologicznej. Na-
leży jednak pamiętać, że nawet najlepsze procedury nie uratują 
poszkodowanego. To ludzie, którzy postępują zgodnie z nimi, 
niosą pomoc i pomagają potrzebującym. Dlatego bardzo ważne 
jest zapoznanie się z nimi nie tylko w teorii ale również przećwi-
czenie ich w praktyce. Rosnąca liczba IZRM oraz nowe procedury 
powinny zmotywować ratowników do zintensyfikowania szkoleń 
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pamiętać należy 

również o zabezpieczeniu siebie w środki ochrony osobistej i zabezpie-
czeniu dróg oddechowych poszkodowanego. Dzięki temu bezpiecznie 
przeżyją ten trudny czas i wyniosą kolejne doświadczenia.

bryg. Tomasz Sobkowicz
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego KW PSP w Warszawie

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

O ile dość stabilna sytuacja epidemiczna w 
lecie pozwoliła ochotniczym strażom pożar-
nym i oddziałom Związku OSP RP na organi-
zowanie (choćby ograniczonych) uroczystości 
i imprez strażackich, o tyle w październiku 
i listopadzie podejmowanie tego typu statu-
towych przedsięwzięć było już niemożliwe. 
Wprowadzane rygory, których celem było 
wyhamowywanie rozszerzania się choroby, 
wyeliminowały działania wymagające pracy 
grupowej,  jednocześnie jednak zwiększyły 
zapotrzebowanie na indywidualne niesienie 
przez strażaków ratowników pomocy potrze-
bującym. Tylko w październiku Mazowiecka 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Po-
żarnej odnotowała ok. 1300 zgłoszonych przez 
straże interwencji związanych z ograniczaniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa, a bez 
wątpienia tych interwencji było dużo więcej. 
Działania były różnorodne. Na przykład OSP 
Chrzęstne i Radzymin (pow. wołomiński), Gi-
życe (pow. sochaczewski), Gąbin (pow. płocki) 
i Łomianki (pow. warszawski zachodni) prze-
prowadzały dezynfekcję miejsc publicznych. 
OSP w Piasecznie, Legionowie, Dziekanowie 
Polskim (pow. warszawski zachodni) i OSP 
– Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze 
Mazowieckim dostarczały żywność osobom 
przebywającym na kwarantannie. Dodatko-
wo druhowie z Legionowa zajęli się odbiorem 
śmieci od osób odizolowanych, a druhowie z 
Nowego Dworu Mazowieckiego przyjęli na 
siebie obowiązek wyprowadzania na spacer 
psa. Straże ochotnicze w Otwocku Wielkim i 

Józefowie (pow. otwocki) rozpowszechniały 
komunikaty wśród miejscowej ludności doty-
czące wprowadzanych obostrzeń sanitarnych. 
OSP Mchowo (pow. przasnyski) rozprowadza-
ła paczki żywnościowe na terenie swojej gmi-
ny, natomiast OSP Modła (pow. ciechanowski) 
uruchomiła pogotowie zakupowe dla osób ob-
jętych kwarantanną.

Ograniczona objętość artykułu uniemożli-
wia wyliczanie działań podejmowanych przez 
setki (a być może nawet tysiące) strażaków. 
Podajemy zatem wąski wycinek zdarzeń za-
wartych w jednym komunikacie KW PSP, aby 
wskazać na strażacką pomoc prowadzoną w 
wielu miejscach i ukierunkowaną na wielora-
kie potrzeby życiowe społeczeństwa.  
 Stefan Todorski

Przeciw 
pandemii

Jesienna fala zakażeń koronawirusem stała się motywem  
ponownego wprowadzenia dokuczliwych reżimów sanitarnych. 
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Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie od stu piętnastu lat uczy, wychowuje, 
uprzyjemnia czas. Koncertując i tworząc oprawę muzyczną setek uroczystości i imprez dzieli się 
rosnącym wciąż dziełem z kilkoma już pokoleniami ciechanowian.

115 LAT CIECHANOWSKIEJ ORKIESTRY

Wydarzenia

Z uwagi na wynikające z pandemii reżi-
my sanitarne w koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem ks. biskupa Romualda Kamiń-
skiego – ordynariusza diecezji warszawsko 
– praskiej eucharystii mogła uczestniczyć 
jedynie niewielka grupa przedstawicieli 
państwowego i ochotniczego pożarnictwa. 
Pocieszał jednak fakt, że strażacy chcący 
włączyć się do wspólnej modlitwy mo-
gli skorzystać z przygotowanej transmisji 

internetowej. Zgromadzeni w świątyni, 
wśród których między innymi byli: komen-
dant główny Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. Andrzej Bartkowiak, mazowiec-
ki komendant wojewódzki PSP st. bryg. 
Jarosław Nowosielski, prorektor Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr inż. 
Wojciech Jarosz i reprezentujący strażaków 
ochotników członek Zarządu Głównego i 
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódz-

kiego Związku OSP RP Zbigniew Gołąbek, 
wysłuchali w trakcie koncelebry  homilii, w 
której ks. biskup z myślą o dobru Polski za-
chęcał do modlitwy o mądrość rządzących 
i uczciwość wszystkich ludzi.

Po mszy świętej przed tablicą upamięt-
niającą strażaków, którzy polegli w obronie 
Ojczyzny i w akcjach ratowniczo – gaśni-
czych, złożono wiązanki kwiatów. S.T.

 Fot. mł bryg. Karol Kierzkowski

Z okazji jubileuszu, 3 października odbyła 
się w Ciechanowie uroczystość szczególna. 
Patronowali jej sekretarz stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik i starosta ciechanowski Joanna 
Potocka-Rak. Przybyli przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych i pożarni-
czych, zaprzyjaźnione orkiestry, strażacy i 
sympatycy gry na instrumentach dętych. Po 
odegraniu hymnu państwowego wszystkich 
gości powitał prezes OSP Bogdan Kołakowski 
(jednocześnie członek Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP). 

Jubileuszowy apel stał się okazją do zaprezen-
towania dorobku jubilatki oraz do podzięko-
wań za służenie społeczeństwu miasta i regio-
nu pięknem muzyki. Zasłużonym strażakom 
– muzykom wręczono medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, odznaki „Strażak Wzoro-
wy” i „Za wysługę lat”. Najmłodsi orkiestranci 
– członkowie MDP otrzymali odznaki „Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza”.  Wraz z miej-
scowymi druhami odznaczony został również 
ksiądz prałat Jan Dzieniszewski – powiatowy 
kapelan strażaków. Z rąk komendanta głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej nadbryga-

diera Andrzeja Bartkowiaka otrzymał medal 
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. 
Komendant główny przywiózł też prezent – 
promesę na kwotę 15 tysięcy złotych dla go-
spodarza – ciechanowskiej OSP.

Jak na święto orkiestry przystało, po apelu 
musiał odbyć się koncert. Dla publiczności 
wystąpiła oczywiście jubilatka, a obok niej 
orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grajewie (woj. podlaskie) i orkiestra dęta 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gli-
nojecku.

 S.T.  |  Fot. OSP Ciechanów

Z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości 20 listopada 
w Bazylice Katedralnej pod 
wezwaniem św. Michała 
Archanioła i św. Floriana 
Męczennika w  Warszawie 
odprawiona została msza 
święta w intencji Ojczyzny, 
strażaków i ich rodzin. 

W INTENCJI 
OJCZYZNY
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Zmarły przed dwoma laty ksiądz Wiesław Ozdoba 
przez trzydzieści lat pelnił posługę duszpasterską 
między innymi wśród strażaków. Był pierwszym 
strażackim kapelanem dawnego województwa 
radomskiego i wieloletnim duszpasterzem 
strażaków powiatu lipskiego. Opieką kapłańską 
otaczał też Związek Strzelecki „Strzelec” OSW w 
Lipsku, lipską służbę zdrowia  
i tamtejszy Dom Pomocy Społecznej.  

Upamiêtnienie 
kapelana

4 października w Iłży i Piotrowym Polu od-
była się rocznicowa uroczystość patriotyczna. 
Rozpoczęła ją msza święta, po której między 
innymi przy mogiłach oddano hołd poległym 
żołnierzom, a przy pomniku upamiętniającym 

bitwę poświęcono krzyż rocznicowy.
Wśród uczestników uroczystości znaczącą 

grupę stanowili strażacy z OSP w Kotlarce, 
Małomierzycach, Jedlance, Iłży i Lipsku. To-
warzyszyli im przedstawiciele Zarządu Od-
działu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP: 

prezes Marek Łuszczek i komendant oddziału 
miejsko – gminnego Andrzej Fiołna. Władze 
wojewódzkie reprezentował druh Tomasz 
Krzyczkowski – przewodniczący Sądu Hono-
rowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
 SAT

W drugą rocznicę śmierci, w dniach 2 - 3 
listopada przedstawiciele władz oraz miesz-
kańców miasta i powiatu, a wśród nich stra-
żacy państwowej i ochotniczych straży pożar-
nych Ziemi Lipskiej przygotowali podniosłą 
uroczystość, podczas której oddali cześć i 
upamiętnili zasłużonego kapłana.  W Dzień 

Zaduszny w kościele pw. Świętej Trójcy w 
Lipsku w intencji księdza W. Ozdoby odpra-
wiona została msza święta, a dzień później 
na miejscowym cmentarzu dokonano odsło-
nięcia tablicy upamiętniającej duszpasterską 
posługę kapelana. Odsłoniętą tablicę poświę-
cił ks. kanonik Henryk Jagieło – dziekan de-

kanatu lipskiego. Po uroczystości na cmen-
tarzu w Lipskim Centrum Kultury otwarto 
ekspozycję ukazującą dzialalność kapłana, na 
której m.in. wyeksponowano kroniki strażac-
kie z wpisami świadczącymi o zasługach ks. 
Ozdoby dla pożarnictwa.

  Na podst. koresp. T. Krzyczkowskiego      SAT

Wydarzenia

Siedemdziesiąt sześć lat temu 
żołnierze z pułku piechoty Armii 
Krajowej Ziemi Iłżeckiej podjęli 
walkę z okrążającymi ich, 
znacznie liczniejszymi oddziałami 
niemieckimi. Zorganizowana 
przez wroga obława rozpoczęła 
się 1 października 1944 r. pod wsią 
Piotrowe Pole. W bitwie poległo 
57 Polaków i 11 wchodzacych w 
skład oddziału Rosjan. Niemniej 
dzięki bohaterstwu i woli walki 
partyzantów straty po stronie 
niemieckiej były znacznie wyższe.

W HO£DZIE BOHATEROM 
ARMII KRAJOWEJ

Druh Józef  Pomykała odszedł na wieczną wartę

Ze strażackim mundurem zrastał się od chwili wstąpienia w 
1963 roku w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze. 
Przez blisko sześć dekad mundur wyzwalał w nim siłę bezintere-
sownego służenia ludziom. Po zaledwie dziewięciu latach wyróż-
niającego się działania w macierzystej jednostce powierzono mu 
opiekę nad ochotniczymi strażami pożarnymi w całej przysuskiej 
gminie. Kierownicze funkcje w mieście, gminie i powiecie pełnił 
nieprzerwanie od 1972 do 2006 r. - najpierw jako komendant miej-
sko – gminny OSP, a potem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Przysusze. Przez trzy kadencje z rekomendacji 
swojego powiatu piastował także funkcję członka Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku OSP RP. 

Druh Józef Pomykała swój ślad na strażackiej drodze zaznaczył rów-
nież jako ratownik uczestniczący w wielu akcjach ratowniczo - gaśni-
czych. Za niesienie pomocy wołającym o ratunek, jak też służenie stra-
żom ochotniczym doświadczeniem i społeczną pracą uhonorowany 
został Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wyróżnieniami pożarniczymi: 
Złotym Znakiem Związku, Medalem Honorowym im. Bolesława Cho-
micza, a także między innymi odznakami „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” i „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego”. 
Uchwałami gminnych i powiatowych władz Związku nadano mu też 
tytuły Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego i 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Cześć Jego Pamięci.   t.
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Historia

Do Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu pozyska-
no od 1982 r. 25 sikawek ręcznych, w tym dwie 
sikawki przewoźne i dwie sikawki podręczne 
– szpryce oraz 23 motopompy różnych produ-
centów, w tym 18 polskich i 5 zagranicznych. Są 
to darowizny ochotniczych i zawodowych straży 
pożarnych byłego województwa siedleckiego. 
Ograniczone ramy artykułu pozwalają na ukaza-
nie tylko kilku obiektów.

Zgromadzone w Kotuniu sikawki ręczne prze-
nośne są największym zbiorem w Polsce. Szcze-
gólnie cenna jest sikawka z połowy XIX w. z Soko-
łowa Podlaskiego, posiadająca oryginalny pomost 
drewniany i zawory klapkowe w dnach cylindrów, 
do których dochodzi rura ssąca. Prawdopodobnie 
została wykonana w Warsztatach Żeglugi Parowej 
w Warszawie. 

W muzeum jest korpus pompy z połowy XIX 
w. - pozostałość po  sikawce wozowej zabezpie-
czającej miasto Kosów Lacki w powiecie sokołow-
skim. Posiada ciekawą komorę zaworową z zawo-
rami klapkowymi i kulisty miedziany powietrznik 
z wspawanym denkiem, zamykającym wierzchnią 
część kuli.  Ze względu na budowę pompy oraz 
sposób wykonania powietrznika, jest cennym za-
bytkiem. 

W zbiorze jest sikawka na podwoziu jednoosio-

wym, doczepnym do wozu konnego rekwizyto-
wego, podarowana przez OSP Pogorzel, gm. Sien-
nica, wykonana w 1891 r. w nieustalonej fabryce 
Małopolski Wschodniej. Komora zaworowa tej 
sikawki jest zbliżona do komory zaworowej w si-
kawce przenośnej z OSP Kołodziąż, gm. Wodynie, 
wykonanej w 1 połowie XX w. w Fabryce Sikawek 
i Przyrządów „Unia Strażacka” we Lwowie. Z Ma-
łopolski Wschodniej pochodzi też sikawka prze-
nośna nieustalonego producenta z OSP Łomnica, 
gm. Wodynie.

W kolekcji motopomp są cztery przekroje z by-
łego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Mińsku 
Mazowieckim. Są cenną pomocą edukacyjną dla 
młodzieży. Szczególnie cenny jest przekrój moto-
pompy M200, typ P20, z 1950 r., zaprojektowanej 
przez inż. Fryderyka Blümke i inż. Rabińskiego z 
WSM w Bielsku.

Zbiór sikawek i motopomp uzupełniają cen-
niki i katalogi fabryczne oraz instrukcje obsługi 
motopomp. Do zbioru bibliotecznego pozyskano 
literaturę dotyczącą budowy i zasad działania tego 
sprzętu. Są to głównie książki do szkolenia straża-
ków, ale też reklamy i artykuły naukowe w prasie 
pożarniczej, kalendarze książkowe oraz polskie 
normy dotyczące sprzętu i wyposażenia straży 
pożarnych. 

Atrakcyjność zbiorów w znacznym stopniu 
poszerza różnorodność armatury wodnej i inne-
go wyposażenia strażackiego zgromadzonego w 
muzeum. Na stałej wystawie przybywa też coraz 
więcej starych zdjęć z ćwiczeń i akcji gaśniczych, 
które przybliżają minioną epokę, z której pocho-
dzą prezentowane muzealia. Do najciekawszych 
należą zdjęcia z ćwiczeń pokazowych SOO Nowe 
Bródno na terenie Warsztatów Kolejowych Kolei 
Nadwiślańskiej - 6.06.1912 r. i SOO Nowa Wieś w 
rozwinięciu bojowym po ugaszeniu stodoły Lilpo-
pów w Podkowie Leśnej w 1929 r.

 
Zbiory zgromadzone w Muzeum Pożarnic-

twa w Kotuniu pozwalają na prowadzenie pracy 
naukowo-badawczej w zakresie produkcji sprzę-
tu pożarniczego, w tym sikawek i motopomp. 
Umożliwiają historykom ukazanie posiadanych 
przez muzeum eksponatów na tle ich producen-
tów. Prowadzenie działalności badawczej wymaga 
poszukiwania źródeł i materiałów porównaw-
czych we współpracy z innymi muzeami, izbami 
tradycji OSP oraz  kolekcjone-rami i pasjonatami 
historii pożarnictwa.

 Zbigniew Todorski
 kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

BAZA 
NAUKOWA 
MUZEUM 
PO¯ARNICTWA 
W KOTUNIU
po 38 latach 
dzia³alnoœci

Sikawka ręczna przenośna z poł. XIX w. z Sokołowa Podlaskiego.

Korpus pompy sikawki wozowej z poł. XIX w. z Kosowa Lackiego.

Sikawka przewoźna z 1891 r. z OSP Pogorzel gm. Siennica.

Sikawka przenośna z 1 poł. XX w. z OSP Kolodziąż, gm. Wodynie.

Sikawka przenośna z 1 poł. XX w. z OSP Łomnica, gm. Wodynie.

Przekrój motopompy M200, typ P20, z 1950 r.


