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Już następnego dnia z placu Mazowieckiej 
Komendy Wojewódzkiej PSP wyjechały dwa 
ciężkie samochody kwatermistrzowskie z na-
czepami wyładowane sprzętem, urządzeniami 
i odzieżą specjalną podarowaną Ukraińcom 
przez mazowieckich strażaków. 27 lutego 
przekazane zostały też cztery samochody ra-
towniczo – gaśnicze jako dar od Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Sobolewie, Woli Włady-
sławowskiej i Sokole (powiat garwoliński) 
oraz OSP w Ładzyniu (powiat miński).

W ciągu prowadzonej w kolejnych dniach 
akcji zgromadzono hełmy, odzież i buty spe-
cjalne, węże, prądownice, kamery termowi-

zyjne, agregaty prądotwórcze, motopompy i 
inne urządzenia, zajmujące 200 palet, których 
przetransportowanie wymagało dwudzie-
stu kursów samochodów ciężarowych. Wraz 
ze sprzętem wyjechało także z Mazowsza do 
strażaków Ukrainy sześć kolejnych samocho-
dów pożarniczych. Samochody te przekazały 
w darze Ochotnicze Straże Pożarne w Głogo-
wie (powiat pułtuski), Tczowie (powiat zwo-
leński), Łaskarzewie (powiat garwoliński), 
Pogorzelcu i Budziskach (powiat węgrowski) 
i Rozwadach (powiat przysuski). ST

fot. arch. KW PSP
(dane potwierdzone przez MKW PSP w dniu 7. 03. br.)

Druhowie zaczęli między innymi odpo-
wiadać pozytywnie na apele o udostępnianie 
uchodźcom pomieszczeń do przejściowego 
zamieszkiwania. Wśród jednostek, które 
jako jedne z pierwszych otworzyły swoje 
drzwi dla Ukrainców, była Ochotnicza Straż 

Pożarna w Skrzyńsku (powiat przysuski), 
która przyjęła pod swój dach siedem osób, 
a także oferujące pomieszczenia Ochotnicze 
Straże Pożarne w Lekowie, Watkowie, Zawa-
dach i Młocku z powiatu ciechanowskiego.

 SAT

Strażak Mazowiecki

Pierwsze tygodnie rozpędzającego się roku 
były dla naszego Związku okresem ustalania 
planów kolejnych zadań i tworzenia nowych lub 
odmładzanych zespołów strażackich dla ich re-
alizacji. Tocząca się kampania sprawozdawczo – 
wyborcza finiszowała na szczeblu powiatu. Po-
wołane nowe zarządy oddziałów powiatowych 
ZOSP RP mogą patrzeć i bez wątpienia (co 
wynika z wypowiadanych deklaracji) patrzą na 
możliwości działania bardziej optymistycznie 
niż te, które zakończyły swoją działalność. Nie 
mają oczywiście na uwadze jakiegoś ponadmia-
rowego rozwoju, ale nadzieję, że wygaszana 
pandemia nie będzie utrudniać prowadzonej 
w naszych strukturach pracy szkoleniowej, 
kulturalnej i (co bardzo ważne) z młodzieżą. 
W tym samym czasie (po opóźnionych w wie-
lu przypadkach – z uwagi na reżimy sanitarne 
-  poprzednich zebraniach sprawozdawczo - 
wyborczych) toczyły się już kolejne zebrania 
sprawozdawcze w ochotniczych strażach pożar-
nych. Referowane sprawozdania wskazują, że 
w OSP dzieje się dużo, a w rozpoczętym roku 
też będzie dziać się co najmniej podobnie. W 
niniejszym numerze Strażaka Mazowieckiego 
przybliżamy kilka przykładów zjazdów i zebrań, 
które potwierdzają powrót – po trudnym dla 
stowarzyszeń okresie – do normalności.

Od  lat w pierwszym numerze SM prezentuje-
my listę pięćdziesięciu straży, które w minionym 
roku podjęły najwięcej działań ratowniczych. 
Tym razem na czele tak zwanej „Złotej Pięć-
dziesiątki” stanęła Ochotnicza Straż Pożarna w 
Nowym Mieście nad Pilicą (powiat grójecki), 
która w różnego rodzaju akcjach uczestniczyła 
817 razy. Tę szczególnie zasłużoną jednostkę, 
niezależnie od umieszczenia na honorowej liście, 
przedstawiamy w odrębnej publikacji.

Zgodnie w tworzącą się już, naszą redakcyjną 
tradycją przypominamy, które OSP uhonoro-
wane zostały sztandarami i nadawanymi przez 
Związek OSP RP odznaczeniami. Przedstawiamy 
także sylwetki druhów zgłoszonych do Konkursu 
„Strażak Roku Województwa Mazowieckiego”, 
zasługujących na miano bohaterów. Ukazanie za-
sług, szczególnej aktywności, zdobytych wyróż-
nień i tytułów jest okazją do dania jeszcze jednej, 
choćby skromnej satysfakcji, jest też przykładem 
i zachętą dla całej strażackiej rodziny do wycho-
dzenia naprzeciw potrzebującym.

Szanowni Czytelnicy, zaglądając do niniejsze-
go wydania Strażaka Mazowieckiego warto za-
poznać się z prezentowanym przez Mazowiecką 
Komendę Wojewódzką PSP ważnym wręcz dla 
każdego z nas artykułem szkoleniowym, warto 
wczytać się też w słowa naszego księdza kapela-
na, a także sięgnąć do karty strażackiej historii. 
Materiałem, który bez wątpienia strażaków za-
interesuje, jest relacja z posiedzenia Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.  
Z relacji tej można dowiedzieć się, czym obec-
nie żyje nasz oddział i jak przebiegają przygo-
towania do zbliżającego się wielkimi krokami V 
Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj 
mazowieckiego.

Życzę pożytecznej lektury. 
 Stefan Todorski, redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
łamyOtwieramy 

Odpowiadając pozytywnie na prośbę ukraińskich strażaków 
26 lutego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
nadbrygadier Andrzej Bartkowiak zaapelował do straży w 
Polsce o   pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy poprzez zbiórkę 
i przekazanie brakującego do walki ze skutkami rosyjskiej 
agresji sprzętu pożarniczego. Reakcja na wystosowany apel w 
całej Polsce, w tym na Mazowszu była natychmiastowa.

Od dnia napaści Rosji na Ukrainę rozpoczęła się pomoc 
mazowieckich strażaków skierowana do obrońców napadniętego 
państwa, jak też do przybywających do Polski zza ukraińskiej 
granicy uchodźców. Już w pierwszych dniach wojny wyjechał z 
Polski podarowany przez OSP sprzęt pożarniczy. Później pojawiły 
się kolejne formy pomocy szczególnie dla osób chroniących się w 
naszym kraju przed rakietami i bombami.

POMOC DLA 
WALCZąCEJ 
UKRAINY

KWATERY DLA UCHOD�CÓW
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Od kapelana

Karol Wojtyła uczył się miłować Boga i ojczyznę także od dwóch postaci 
bardzo  mu  bliskich  duchowo  od  wczesnej  młodości:  Rafała  Kalinowskie-
go  i   Adama  Chmielowskiego.   W  okresie,   kiedy  Karol   dorastał, żywa 
była pamięć o ojcu Kalinowskim. Dzięki zabiegom Ojca Rafała w końcu dzie-
więtnastego wieku powstał wadowicki klasztor karmelitański wraz z niższym 
seminarium, a sam duchowny zasłynął jako ceniony spowiednik. Zanim jed-
nak  wstąpił  do  klasztoru,  poświęcając  się  modlitwie  i  formacji  ludzkich  sumień, poddany został próbie 
miłości do Ojczyzny. Wziął udział w powstaniu styczniowym, chociaż zdawał sobie sprawę, że nie ma ono 
szans na zwycięstwo. Był jednak przekonany, że nie może pozostać obojętny, kiedy jego rodacy podjęli walkę 
z caratem ciemiężącym naród. Został aresztowany i skazany na śmierć, który to wyrok został zamieniony 
na dziesięcioletnie zesłanie na Sybir. Po powrocie z katorgi, jako czterdziestodwuletni mężczyzna, rozpoczął 
życie zakonne. Nie doczekał niepodległości, zmarł w roku 1907 w Wadowicach. Podobnie  od  czasu  młodo-
ści  datuje  się  zainteresowanie  Karola  Wojtyły osobą Alberta Chmielowskiego, utalentowanego malarza, a 
następnie tercjarza franciszkańskiego, który posługiwał najuboższym na ulicach Krakowa. Kierując się mi-
łością do Ojczyzny, on również – jako siedemnastoletni chłopiec – dołączył do powstania w roku 1863. Udział 
w narodowym zrywie przypłacił trwałym  kalectwem,  tracąc  nogę.  Zmarł  w  roku  1916,  także  nie  doży-
wając odzyskania wolności przez Polskę. Powstanie styczniowe było dla Ojca Rafała i Brata Alberta „etapem 
na drodze do świętości”. Miłość do Ojczyzny wiązała się w ich życiu z miłością Boga i ludzi. „Przyszedł czas, 
kiedy mogłem uświadomić  sobie  w  pełni  –  wspominał  Jan  Paweł  II  podczas  audiencji  dla  pielgrzy-
mów przybyłych na kanonizację Ojca Rafała – ile ja sam i moje pokolenie zawdzięczamy tym wszystkim, któ-
rzy dla tej wolnej Ojczyzny pracowali, walczyli, cierpieli, byli skazywani na śmierć i na syberyjskie zesłanie. 
Oczyszczał się w nich szlachetny kruszec wolności, zanieczyszczony w dawniejszych pokoleniach prywatą, 
egoizmem, wielorakim nadużyciem”. Zarówno Ojciec Rafał, jak i Brat Albert ukazują swoim życiem „taką 
hierarchię wartości, bez której życie ludzkie nie osiąga właściwej sobie miary”. Warto wspomnieć, że w okre-
sie międzywojennym w Wadowicach organizowano defilady z okazji uroczystości 3 maja czy 11 listopada. 
Społeczność wadowicka  wielkim  szacunkiem  otaczała żyjących  jeszcze  powstańców.  Po latach kardynał 
Wojtyła wspominał: „Niegdyś, gdy jeszcze byłem chłopcem, właśnie  w  okresie  II  Rzeczypospolitej,  patrzy-
liśmy  czasem  na  powstańców z 1863 r. Było ich wówczas niewielu [...]. Byli oni dla nas symbolem wielkiego 
wydarzenia, które w okresie naszej niewoli torowało drogę do wolności, do niepodległości. Pamiętam tych 
siwowłosych starców, chociażby w mieście, z którego pochodzę, w Wadowicach. Pokolenie naszych rodziców 
i nasze pokolenie  otaczały  ich  najwyższą  czcią właśnie  za  to,  że  w  okresie  niewoli,  pod  straszliwym  ci-
śnieniem  władzy  carskiej,  zdobyli  się  na  heroiczny  czyn  niepodległościowy,  który  wielu  z  nich  okupiło 
śmiercią,  krwią,  kalectwem,  więzieniem, zsyłką na Sybir. Ci ludzie byli dla nas symbolem tych wydarzeń i 
tej drogi, która prowadziła do niepodległości”.Rodzina Wojtyłów przyjaźniła się z rodziną Pukłów, „bardzo 
zaangażowaną w sprawy Polski”. Józef Pukło, głowa rodziny, był oficerem legionistą. Po wybuchu wojny 
latem 1914 roku sformował w Wadowicach batalion, który dołączył  do  Legionów  Piłsudskiego,  a  w  okre-
sie  Drugiej  Rzeczypospolitej  był przewodniczącym Komisji Historycznej Związku Legionistów w Wadowi-
cach. Znajomość z nim pozwoliła zapewne przyszłemu Papieżowi poznać niejako „z pierwszej ręki” wysiłek 
zbrojny i zabiegi polityczne, które doprowadziły do odzyskania niepodległości w roku 1918. Jako  metropoli-
ta  krakowski  Karol  Wojtyła  spotykał  się  w  okresie  Bożego Narodzenia ze środowiskiem kombatantów. 
Zwykle spotkania te miały miejsce w krakowskim kościele ojców Dominikanów. Pośród byłych żołnierzy 
znajdowali się także legioniści Piłsudskiego. Spotkania z nimi cenił kardynał Wojtyła szczególnie. Przy takich 
okazjach przypominał, że stworzenie Legionów stanowiło „kolebkę” wojska polskiego i żołnierskiego czynu, 
który zaowocował odzyskaniem niepodległości. Wspierał też troskę o upamiętnienie wymarszu Pierwszej 
Kadrowej i dzieła Legionów: „Dobrze, że się tu spotykacie – mówił do legionistów w roku 1975 – dobrze, że 
strzeżecie tych wszystkich śladów i tej rocznicy 6 sierpnia [1914 roku – A.D.], i tej drogiej sercu Polaka trumny 
Marszałka, i tego postumentu na dawnej granicy pod Michałowicami, którą niegdyś przekraczały pierwsze 
oddziały wojska polskiego, zdecydowane, by walczyć o niepodległość. Dobrze, że tego wszystkiego strzeżecie, 
bo to są skarby narodu” Podkreślał, że  zarówno  pamięć  o  walce  zbrojnej  o  niepodległość,  jak  i  troska  o 
zachowanie pomników historii służą temu, by kolejne pokolenia pozostały sobą, „zachowały wszystko, co 
należy do istoty polskości, do polskiej duszy, do historii polskiej, całej spuścizny dziejów, żeby tym zostali na 
coraz dalsze pokolenia”. Kardynał  Wojtyła  wspierał  także  odnowę  kopca  Piłsudskiego,  który  na  skutek 
polityki komunistycznych władz popadał w ruinę. W liście z końca roku 1974 do jednego z działaczy nie-
podległościowych, zabiegającego o potrzebne prace remontowe, pisał: „Pragnę wyrazić moją pełną solidar-
ność z Pańskimi poczynaniami, które mają na celu obronę godności narodu, a zwłaszcza honoru polskiego 
żołnierza; tego, któremu Polska zawdzięcza niepodległość. Ważna jest to sprawa również dla współczesnego 
morale naszego społeczeństwa. Wołanie o szacunek dla pomników przeszłości, m.in. dla pomnika Józefa 
Piłsudskiego na Sowińcu, jest w pełni uzasadnione. Oby jeszcze było skuteczne”. Dorastanie w niepodległej 
Rzeczypospolitej było powodem wdzięczności i dumy, ale także uwrażliwiło Karola Wojtyłę na wartość, jaką 
w życiu człowieka i narodu stanowi wolność. Wyrazy wdzięczności i świadectwo postawy odpowiedzialności 
za wolność można odnaleźć w całym jego życiu i pasterskiej posłudze. Podczas  uroczystości  z  okazji  pięć-
dziesięciolecia  odzyskania  niepodległości, 11 listopada 1968 roku, Kardynał Wojtyła powiedział: „Wolność 
jest wielkim  darem  Stwórcy,  ofiarowanym człowiekowi  i  narodowi;  jest  to  dar  szczególnie umiłowany 
przez naród polski: dar, z którego nasz naród nigdy nie  mógł  i  nie  może  zrezygnować.  Dlatego też go-
tów  był  ponosić  wszelkie  ofiary, podejmować wszelkie trudy, wszelkie walki: a nade wszystko nie ustawać w 
modlitwie, ażeby stać się wolnym”. Podkreślił także przy tej okazji, że trzeba stale się uczyć, iż „ten wielki dar 
Boży, jakim dla człowieka i dla narodu jest wolność, zdobywa się przy pomocy pracy, walki, trudu, cierpienia 
a zarazem wyprasza się go jako największe dobro doczesne u Boga, który jest Ojcem wszelkiej wolności” (za 
ks. Andrzejem Dobrzyńskim).

Niech ta kontynuacja refleksji i Janie Pawle II pobudza nas do odkrywania daru wolności i miłości do 
Ojczyzny.

 z pamięcią w modlitwie ks. Jerzy – kapelan strażaków.

NAUCZYCIEL WOLNOŚCI
Karol Wojtyła - Jan Paweł II o cenie i znaczeniu 
odzyskania niepodległości przez Polskę cd…
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Obrady władz

Porządek prowadzonego przez prezesa 
ZOW Zbigniewa Gołąbka posiedzenia obej-
mował: podsumowanie przebiegu zjazdów 
oddziałów powiatowych ZOSP RP w woj. 
mazowieckim, informację o przygotowaniach 
do V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, przyjęcie projektu "Sprawozdania z dzia-
łalności Zarządu OW ZOSP RP w latach 2017 
- 2021", rekomendację przedstawicieli orga-
nizacji współpracujących ze Związkiem do 
składu nowego zarządu OW, analizę sprawoz-
dania finansowego OW ZOSP RP za 2021 rok, 
przyjęcie planu przedsięwzięć programowych 
ZOW na 2022 rok, omówienie planu finanso-
wego OW na 2022 r oraz rozpatrzenie wnio-
sków o nadanie odznaczeń korporacyjnych i 
wniosków o nadanie sztandarów.

Informację z przebiegu zjazdów oddziałów 
powiatowych ZOSP RP przedstawił sekretarz 
ZOW Zbigniew Kaliszyk. Wskazał w niej, że 
wszystkie zjazdy (z niemałym w niektórych 
przypadkach opóźnieniem) już się odbyły. 
Niemniej, co podkreślił, do ZOW nie wpły-
nęły dotychczas wymagane sprawozdania z 
11 powiatów. Spowodowało to problemy przy 
opracowywaniu sprawozdania z działalności 
całego województwa. Informując w dalszej czę-
ści posiedzenia członków prezydium o aktu-
alnym kształcie "Sprawozdania z działalności 
Zarządu OW ZOSP RP w latach 2017 - 2021" 
dh Z. Kaliszyk stwierdził, że przygotowany jest 
już ok. 100-stronicowy dokument opisujący 
między innymi stan organizacyjny oddziału 
wojewódzkiego oraz jego działalność operacyj-

ną, szkoleniową, kulturalną, z modzieżą i go-
spodarczo - finansową, który jednak musi być 
jeszcze uzupełniony danymi z części powiatów. 
Prezydium pozytywnie zaopiniowało przedło-
żone sprawozdanie zalecając pilne uzupełnie-
nie brakujących informacji przed  przedłoże-
niem go do zatwierdzenia przez ZOW.

O stanie przygotowań do zbliżającego się 
zjazdu oddziału wojewódzkiego mówił dyrek-
tor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP 
Dariusz Malinowski. Zaznaczył, że nieomal 
do chwili obecnej prace przygotowawcze ha-
mowane były przeprowadzką biura OW do 
nowej siedziby. Oczywiście, do 18 czerwca - 
podkreślił - tj. do dnia zaplanowanych na ten 
dzień z Błoniu wojewódzkich obrad, wszyst-
kie niezbędne czynności zgodnie ze statutem 
Związku zostaną w terminie wykonane. Po 
informacji dyrektora Zarządu Wykonawczego 
dyskutowano na temat poszerzenia przyszłego 
składu ZOW o osoby reprezentujące instytucje 
i organizacje współpracujące ze Związkiem. 
W trakcie dyskusji uzgodniono, że propozycje 
wejścia w skład zarządu powinny być skierowa-
ne do Marszałka Województwa Mazowieckie-
go, Wojewody Mazowieckiego, Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, prezesa WFOŚ i GW oraz 
trzech innych instytucji i stowarzyszeń.

W kolejnej części posiedzenia członkom 
prezydium przedstawione zostało sprawoz-
danie finansowe OW za 2021 rok. Omówiła 
je główna księgowa Małgorzata Matejczyk. 
Na wstępie podkreśliła, że sprawozdanie za-
opiniowane zostało pozytywnie przez Komi-

sję Rewizyjną OW ZOSP RP i przedłożone 1 
marca br. z pozytywnym skutkiem Zarządo-
wi Głównemu ZOSP RP. Wykazany w doku-
mencie rachunek zysków i strat przyniósł na 
dzień 31 grudnia 2021 roku wynik dodatni w 
kwocie 140.365, 06 złotych. Druhna M. Matej-
czyk przedstawiła też propozycję planu finan-
sowego na 2022 r. Plan zakłada przychody na 
poziomie roku ubiegłego. Niemniej, z uwagi 
na przewidywane w bieżącym roku wyższe 
koszty, prezydium dopuszcza na koniec roku 
ujemny wynik finansowy sięgający 135 tysięcy 
złotych i ewentualne pokrycie deficytu z fun-
duszu zasobowego.

Imponująco przedstawia się zaproponowany 
przez prezesa Z.Gołąbka i przyjęty przez człon-
ków prezydium tegoroczny plan przesięwzięć 
programowych. Oprócz prac związanych z 
przygotowaniem i odbyciem V zjazdu zakłada 
się przeprowadzenie 14 maja w Płońsku elimi-
nacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega po-
żarom", organizację w okresie letnim w Węgro-
wie VII Wojewódzkich Zawodów OSP w Ra-
townictwie Wodnym i Przeciwpowodziowym, 
a także zorganizowanie na przełomie września 
i października w Kotuniu XXVII edycji Wo-
jewódzkiego Konkursu Kronik OSP. Przyjęty 
program przewiduje także organizację uro-
czystości z okazji Dnia Strażaka i Narodowego 
Święta Niepodleglości, spotkań wielkanocnego 
i bożonarodzeniowego oraz całoroczne prowa-
dzenie Konkursu "Strażak Roku Województwa 
Mazowieckiego" i cykliczne wydawanie kwar-
talnika "Strażak Mazowiecki". Zgodnie ze sta-
nowiskiem prezydium program przedsięwzięć 
ma charakter otwarty i może być w miarę po-
trzeb uzupełniany.

Ostatnim punktem obrad było rozpatrzenie 
wniosków o nadanie ochotniczym strażom 
pożarnym i strażakom odznaczeń korpora-
cyjnych oraz rozpatrzenie wniosków o nada-
nie strażom sztandarów. Zgodnie z uchwałą 
prezydium sztandary nadane zostały OSP 
Kownacica, Obiecanowo, Królewo, Grab-
ce Towarzystwo, Stodzew, Tynica, Bieliny, 
Krzyczki, Czerniejew.

  Tekst i fot.Stefan Todorski

12 kwietnia w Warszawie, w nowej siedzibie biura oddziału 
wojewódzkiego przy ulicy Markowskiej 18A obradowało 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

DOBRE PROGNOZY 
PRZED NOWĄ KADENCJĄ
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NAJPIERW WYDOBY£ DZIECKO

Legitymujący się jedenastoletnią społeczną 
służbą w OSP druh Sebastian jadąc własnym 
samochodem natknął się na dziejącą się na 
drodze tragedię. Na skrzyżowaniu drogi wo-
jewódzkiej z powiatową doszło do zderzenia 
samochodu ciężarowego z osobowym. W po-
jazdach znajdowało się łącznie sześć osób, w 
tym dziewięciomiesięczne niemowlę. Strażak, 
z zawodu ratownik medyczny, zatrzymał po-
jazd i błyskawicznie pospieszył na ratunek. W 
pierwszej kolejności udzielił pomocy dziecku, 
które wydobył z wnętrza kompletnie znisz-
czonego wraku samochodu osobowego. Po-
tem przystąpił do pomagania trojgu oczeku-
jących na pomoc dorosłym. Ciała dwóch osób 
były zmasakrowane, poniosły one śmierć na 
miejscu. Po przybyciu wezwanych służb ra-
towniczych Sebastian Bugaj wspólnie z ra-

townikami kontynuował podjęte wcześniej 
działania ratownicze. 

Publiczne ogłoszenie werdyktu kapitu-
ły organizowanego corocznie przez Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP 
konkursu „Strażak Roku Województwa Ma-
zowieckiego” nastąpiło podczas imprezy ar-
tystyczno - szkoleniowej pod hasłem "Pali się 
- Bądź czujny" w hali "Expo XXI" w Warsza-
wie. Werdykt ze sceny wygłosił prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Zbigniew Gołąbek wręczając bohaterowi 
dyplom i plakietkę na potwierdzenie przy-
znania tej wyjątkowej godności "Strażaka 
Roku". Potem „posypały się” kolejne nagro-
dy i wyróżnienia. Przedstawiciel Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Wiesław Ko-
łodziejski przekazał druhowi Sebastianowi w 

imieniu marszałka list gratulacyjny i nagrodę 
pieniężną. Zastępca komendanta wojewódz-
kiego PSP st. bryg. Artur Gonera w imieniu 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej obdarował 
bohatera pamiątkową statuetką i nagrodą 
rzeczową - zestawem sprzętu do pielęgnacji 
ogrodu. Wręczone zostały też nagrody od 
firm strażackich i współpracujących ze stra-
żami: miedzy innymi hełm „Vulcan NEO” 
od producenta hełmów pożarniczych, firmy 
BRANDBULL POLSKA S.A. - Oddziału Pro-
dukcyjnego w Kaliszu i kurtka softshellowa 
od Wytwórni Umundurowania Strażackiego 
w Brzezinach. Wręczone zostało też cenne 
urządzenie, z którego będą mogli korzystać 
także inni strażacy z OSP w Pawliczce. Jest 
nim defibrylator treningowy ATM 112 od fir-
my AGM Mitka Łabza sp. j. PROJEKT AED.

Po uroczystości uczestnicy tego szczególne-
go wydarzenia wysłuchali krótkiej prelekcji na 
temat zabezpieczenia się przed pożarem, a po-
tem bawili się podczas jubileuszowego (z okazji 
10-lecia istnienia) zespołu LEMON i jego gości.

 Tekst i fot Stefan Todorski

9 KWIETNIA BR. DRUH SEBASTIAN BUGAJ Z OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W PAWLICZCE (GMINA RZECZNIÓW, POWIAT 
LIPSKI) UHONOROWANY ZOSTAŁ TYTUŁEM „STRAŻAK ROKU 
2021 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO".

Bohater Roku

Uroczystości towarzyła wystawa 
przygotowana przez firmę BRANDBULL, 
na której można było zobaczyć 
najnowsze modele hełmów strażackich i 
strażacką odzież ochronną. 

STRA¯AK ROKU 2021
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Na obrady przybyli delegaci, członkowie ustę-
pującego zarządu i komisji rewizyjnej, druhowie 
desygnowani do nowych władz oraz goście, a 
wśród nich starosta siedlecki Karol Tchórzewski 
i komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. Andrzej Celiński. 

Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru 
oddziału powiatowego i hymnem „Rycerze św. 
Floriana”. Poczet sztandarowy tworzyli druhowie 
z OSP w Dziewulach (gm. Zbuczyn). Po uroczy-
stym otwarciu, wyborze prezydium i komisji zjaz-
dowych – ustępujący prezes ZOP Dariusz Stopa 
przedstawił sprawozdanie z pięcioletnich działań. 
Wynikało z niego, iż w powiecie w 92 OSP działa 
3314 strażaków. Wśród nich jest 6 kobiecych i 36 
młodzieżowych drużyn pożarniczych. 23 straże 
funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaśniczego. Do wybuchu pandemii 
przedstawiciele ZOP współorganizowali strażac-
kie przedsięwzięcia, uczestniczyli w licznych uro-
czystościach organizowanych w poszczególnych 
gminach. Prężnie działały komisje problemowe, 
zwłaszcza: odznaczeniowa i historyczna. Z udzia-
łem komisji historycznej opracowana została i 
wydana książka „Ochotnicze straże pożarne w 
powiecie siedleckim – przeszłość i współcze-
sność” nagrodzona pierwszą nagrodą w „Kon-
kursie Zarządu Głównego ZOSP RP na prace po-
pularno – naukowe i badawcze dotyczące historii 
pożarnictwa”. 

Składająca sprawozdanie Komisja Rewizyjna 
OP ZOSP RP oceniła działalność zarządu pozy-
tywnie. Delegaci zatem udzielili absolutorium 
jednogłośnie. W późniejszej fazie obrad zjazd 
zgodnie ze statutem powołał nowy zarząd i komi-
sję rewizyjną. W skład zarządu weszli rekomen-
dowani przedstawiciele wszystkich gmin i cztery 
osoby z instytucji współpracujących ze Związ-
kiem. Zarządowi przewodzić będzie piętnasto-
osobowe prezydium. Funkcję prezesa powierzo-
no Wojciechowi Grzegorczykowi, który dziękując 
za wybór wyraził przekonanie, że rozpoczynająca 
się kadencja powinna być pomyślniejsza od po-

przedniej. Wiceprezesami zostali Dorota Dmow-
ska-Paczuska i Jarosław Dobrowolski. Funkcję 
sekretarza pełnić będzie Rafał Dmowski, a skarb-
nika – Adam Dziura. Ukonstytuowała się także 
w trakcie obrad komisja rewizyjna. Jej przewod-
niczącym został Szczepan Jastrzębski. Zgodnie w 
wolą zjazdu delegatami na V Zjazd Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP zostali Mirosław Bieniek, 
Józef Orzyłowski, Cezary Magdziak, Zbigniew 
Jajszczak i Przemysław Komar. Powiat siedlecki 
w przyszłym Zarządzie OW ZOSP RP reprezen-
tować będą Adam Dziura i Krzysztof Kryszczuk.
 Tekst i fot. Stefan Todorski

KAMPANIA MINÊ£A PÓ£METEK
Z końcem lutego zakończył się w naszym Związku czas na przeprowadzenie zjazdów w powiatach. Przed 
nami przygotowywany na czerwiec V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Niżej zamieszczamy dwie 
(z konieczności skondensowane) informacje z przebiegu powiatowych obrad. Prezentujemy zjazd płockiego, 
największego oddziału na Mazowszu i jednego z największych – oddziału w Siedlcach. SAT

Ocena wypadła pomyślnie, zatem krótko po 
niej ustępujący zarząd OP otrzymał zasłużone, 
jednogłośne absolutorium. W dyskusji natomiast 
o minionych i planowanych działaniach przewi-
jała się troska o sprawy, których uregulowanie 
leży poza zasięgiem władz lokalnych. Postulowa-
no między innymi o uregulowanie na szczeblu 
centralnym opłat za gaz i energię elektryczną dla 
OSP, powrót do stawek VAT przy zakupach sprzę-

tu i umundurowania pożarniczego z 23 do 8%, o 
zwiększenie limitu medali i odznak korporacyj-
nych w 2022 roku z uwagi na zwiększoną liczbę 
przygotowywanych uroczystości jubileuszowych 
w OSP, a także o przedłużenie okresu obchodów 
100-lecia Związku OSP RP na cały 2022 rok.

Po sprawnym przeprowadzeniu wyborów i 
ukonstytuowaniu się powiatowych władz poin-
formowano uczestników zjazdu, że funkcję pre-

zesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
objął ponownie Hilary Januszczyk, wicepreze-
sami zostali Lech Dąbrowski, Marek Ciećwierz i 
Tadeusz Łuniewski, obowiązki sekretarza pełnić 
będzie Stanisław Wiśniewski, a skarbnika - Kazi-
mierz Kowalski. Zgodnie w wolą nowego zarządu 
do przyszłego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP desygnowani zostali Adam Struzik i 
Hilary Januszczyk, natomiast na mocy uchwały 
delegatów Ziemię Płocką na zjeździe oddziału 
wojewódzkiego z mandatami delegatów repre-
zentować będą Hilary Januszczyk, Adam Struzik, 
Lech Dąbrowski, Marek Ciećwierz, Stanisław  
Wiśniewski i Iwona Sierocka. 

V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, któ-
ry między innymi zaszczycili swoją obecnością 
marszałek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik i starosta płocki Sylwester Ziemkie-
wicz, był okazją do uhonorowania zasłużonych 
druhów. Złotymi Znakami Związku odznaczo-
no Ryszarda Kryjaka, Marka Tarkę, Tadeusza  
Łuniewskiego i Wiesława Wyrwińskiego. Meda-
le Honorowe im. Bolesława Chomicza otrzymali 
Zygmunt Puternicki, Stanisław Gmurczyk i An-
drzej Tomaszewski. Grupa strażaków ochotników 
uhonorowana została Medalami Pamiątkowymi 
Pro Masovia, Odznakami Honorowymi „Zasłu-
żony dla Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Województwa Mazowieckiego” i Medalami 
„Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.  ST

 Fot. Archiwum ZOP ZOSP RP w Płocku

POSZUKIWANIE NIŻSZYCH KOSZTÓW

WOLA PRZEZWYCIĘŻANIA TRUDNOŚCI

22 stycznia w Soczewce (gmina Nowy Duninów) obradował V Zjazd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu płockiego. Po 
wprowadzeniu sztandaru oddziału i odegraniu hymnu Związku OSP 
RP przedstawiciele najliczniejszej organizacji powiatowej strażaków 
na Mazowszu, zrzeszającej 115 ochotniczych straży pożarnych, ocenili 
pięcioletnie działania swoich władz, przedyskutowali plany pracy na 
rozpoczynająca się kadencję i dokonali wyboru nowego zarządu, który 
będzie czuwał nad realizacją zaplanowanych zadań. 

Nową kadencję rozpoczął - jeden z najliczniejszych na Mazowszu 
– Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Siedlcach. 22 stycznia 
przedstawiciele 13 oddziałów gminnych, reprezentujących 92 
ochotnicze straże pożarne spotkali się w Szkole Podstawowej w 
Zbuczynie na swoim V Zjeździe.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza



styczeń - marzec 2022  |   S T R A Ż A K  M A Z O W I E C K I  |   07

Prezentujemy najlepszych

Druhowie z Nowego Miasta tworzą jedno z 
dziewięciu pożarniczych stowarzyszeń w gmi-
nie i jedno z dwóch włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Spoczywa 
zatem na nich zadanie ochraniania przed po-
żarami i innymi groźnymi zdarzeniami nie 
tylko mieszkańców miasta, ale też w niemałym 
stopniu – gminy. Nowomiejska straż zrzesza 
pięćdziesięciu pięciu członków. Spośród nich 
trzydziestu posiada pełne przygotowanie do 
podejmowania działań ratowniczych. Legi-
tymuje się odpowiednim wyszkoleniem, ak-
tualnymi badaniami lekarskimi i stosownym 
ubezpieczeniem. Pracą jednostki kieruje dzie-
więcioosobowy zarząd z prezesem Wiesławem 
Zarasiem i naczelnikiem Stanisławem Orzesz-
kiem na czele. Ratownicy dysponują pięcioma 
samochodami pożarniczymi, wyposażonymi 
w sprzęt pozwalający na samodzielne prowa-
dzenie różnorodnych, nawet skomplikowanych 
akcji. W stanowiącej własność OSP strażnicy 
wykorzystywane są cztery boksy garażowe (w 
jednym boksie garażowane są dwa pojazdy). 
Funkcjonuje w niej również punkt alarmowy 

ze stałymi dyżurami w systemie dobowym. 
Stałe dyżury stwarzają warunki do natychmia-
stowego uruchamiania sił i środków i znacznie 
szybszego reagowania na wezwanie do akcji 
ratowniczej.

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym 
Mieście działalność operacyjna jest, co oczywi-
ste, kierunkiem najważniejszy. Niemniej utwo-
rzone przed ponad stu dwudziestu laty stowa-
rzyszenie stara się także  uczestniczyć na co 
dzień w życiu społecznym swojej miejscowości. 
Bez druhów nie mogłyby bez wątpienia od-
bywać się w mieście uroczystości państwowe, 
samorządowe i kościelne. Widać ich też wyra-
ziście na „podwórkach” przyjaciół i własnym. 
Ubiegły rok był dla OSP szczególny. Świętowała 
bowiem 120-lecie swojego istnienia. Utworze-
nie pierwszego oddziału strażackiego nastą-
piło w 1900 roku, a zatem uroczysty jubileusz 
przewidywany był w 2020 r. Reżimy sanitar-
ne pokrzyżowały jednak plany i uroczystość 
przeniesiona została i zorganizowana z dużym 
rozmachem 19 września 2021 r. Świętowanie 

rozpoczęto Mszą Świętą w intencji jubilatki i jej 
członków w miejscowym kościele parafialnym. 
Po Eucharystii druhowie i licznie zgromadzeni 
goście, w tym przedstawiciele władz państwo-
wych, samorządowych i pożarniczych  przema-
szerowali pod pomnik błogosławionego Ojca 
Honorata Koźmińskiego, gdzie złożyli kwiaty. 
Następnie udali się na plac przed strażnicą. 
Tam odbył się uroczysty apel, podczas którego 
między innymi prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP Zbigniew Gołą-
bek udekorował zasłużonych strażaków odzna-
czeniami korporacyjnymi. 

W rok bieżący straż weszła w dobrej kondy-
cji z planami na kolejne etapy rozwoju. Posia-
danie pięciu samochodów nie zwalnia druhów 
z myślenia o odświeżaniu taboru. Dlatego też 
OSP będzie zabiegać o pozyskanie nowego 
średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
i przeprowadzenie remontu jednego z wozów 
posiadanych. Pilnym zadaniem jest też roz-
budowa siedziby. Brakuje bowiem w remizie 
odpowiedniej szatni i zaplecza magazynowe-
go. Ważnym planem służącym uaktywnieniu 
miejscowej młodzieży i odmładzaniu stra-
żackich szeregów jest powołanie w bieżącym 
roku nowej młodzieżowej drużyny pożarniczej. 
Miejmy nadzieję, że wszystkie przedsięwzięcia 
tej wyjątkowej jednostki osiągną szybko pozy-
tywny finał.

Stefan Todorski 
Zarząd OSP: prezes Wiesław Zaraś, wiceprezes Marek Świer-

czyński, naczelnik Stanisław Orzeszek, zastępca naczelnika 
Sławomir Zaraś, sekretarz Bartosz Szymański, skarbnik 

Janusz Dąbrowski, gospodarz Marek Wójcik, członkowie 
Konrad Gawęda i Łukasz Worak.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście nad Pilicą (powiat 
grójecki) w 2021 roku niosła pomoc potrzebującym aż 817 razy. 
Była to największa liczba interwencji, jaka przypadła w udziale 
jednostkom OSP w województwie mazowieckim. Na tę wielką, 
ratowniczą aktywność złożyły się wyjazdy do akcji gaśniczych, 
działania przy usuwaniu skutków wypadków drogowych, powodzi i 
miejscowych zagrożeń, a także minimalizowanie rozprzestrzeniania 
się panującej pandemii.

120-LETNIA I NAJAKTYWNIEJSZA
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JAK DOCHODZI 
DO ZATRUCIA CZADEM?

Tlenek węgla (II) (CO) jest gazem bez-
barwnym, bezwonnym, łatwo mieszającym 
się z powietrzem w mieszaniny wybucho-
we, lżejszym od powietrza. Powstaje w wy-
niku niecałkowitego spalania produktów 
zawierających węglowodory (np. gazy prze-
mysłowe, węgiel, drewno). Jako źródła na-
rażenia można wymienić: piece grzewcze, 
kuchenki gazowe, kotły, gazowe podgrze-
wacze wody, dymy pożarowe, dym tyto-
niowy, gazy spalinowe pojazdów. Źródłem 
tlenku węgla jest również chlorek metylu – 
składnik rozpuszczalników, po wniknięciu 
z oparami przez płuca jest przekształcany 
w wątrobie do CO. Brak dostępu świeżego 
powietrza do pomieszczeń z potencjalnym 
źródłem CO sprzyja koncentracji tego gazu. 
Należy zwracać szczególną uwagę na odpo-
wiednią wentylację pomieszczeń, nie likwi-
dować szczelin wentylacyjnych w drzwiach 
i oknach, a nawiewniki w oknach podczas 
pracy pieca powinny być otwarte. Przynaj-
mniej raz w roku sprawdzać drożność ka-
nałów wentylacyjnych. Jeśli budynek jest 
ogrzewany na paliwo stałe (np. węgiel) na-
leży czyścić przewody wentylacyjne, dymo-
we i spalinowe cztery razy w roku, a  dwa 
razy do roku w budynkach ogrzewanych 
paliwami ciekłymi (np. gazem). 

NIECHLUBNA STATYSTYKA

Największą liczbę zatruć tlenkiem węgla od-
notowuje się w okresie jesienno-zimowym. 
Najczęściej mają one związek z przebywa-
niem poszkodowanych w pomieszczeniach 
z wadliwą wentylacją oraz pożarami. We-
dług statystyk Komendy Głównej Państwo-
wej Straży Pożarnej od września 2020r.  do 
marca 2021r. odnotowano ponad 2700 zda-
rzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 

1187 poszkodowanych i 43 ofiary śmier-
telne. Liczby te w rzeczywistości mogą być 
znacznie wyższe. Pomimo licznych akcji 
prewencyjnych Państwowej Straży Pożarnej 
wykrywalność przypadków zatruć CO po-
zostaje niska ze względu na niedostateczną 
świadomość społeczną oraz trudności dia-
gnostyczne.

OBJAWY I NASTĘPSTWA 
ZATRUCIA TLENKIEM 
WĘGLA.

Tlenek węgla przedostaje się do organizmu 
głównie drogą inhalacyjną, w mniejszym 
stopniu przez błony śluzowe i skórę, co jed-
nak nie ma znaczenia w procesie intoksy-
kacji. Wydalanie zachodzi głównie drogami 
oddechowymi, głównie w niezmienionej 
formie, jedynie 1% utlenia się do dwu-
tlenku węgla. Tlenek węgla bardzo szybko 
wchłania się przez płuca do krwi, łączy się 
z hemoglobiną (Hb) tworząc trwały kom-
pleks karboksyhemoglobiny (COHb). Tle-
nek węgla ma około 250 razy większe powi-
nowactwo do Hb niż tlen. 

HbO2 + CO <=> COHb + O2 

 

Rys. 1 Karboksyhemoglobina.

 Reakcja ta zachodzi do momentu osiągnię-
cia równowagi stężeń we krwi i w powietrzu. 
Wiązanie CO z Hb jest odwracalne, jednak 
dysocjacja COHb przebiega 10 razy wolniej 
niż dysocjacja HbO2. Tlenek węgla zwięk-
sza również stabilność wiązania HbO2. 
Procesy te prowadzą do zmniejszenia zdol-
ności przenoszenia tlenu i jego wykorzy-
stania przez tkanki, dochodzi do niedotle-
nienia narządów, a w konsekwencji do ich 
uszkodzenia. Poziom COHb przekraczają-
cy 50% powoduje wiązanie CO z oksydazą 
cytochromu c, co skutkuje upośledzeniem 
oddychania wewnątrzkomórkowego. Tle-
nek węgla ma również swobodę wiązania 
się z mioglobiną z siłą 40-krotnie większą 
niż tlen, co w skrajnych przypadkach może 
skutkować rabdomiolizą i ostrą niewydol-
nością nerek. Wewnątrznaczyniowo tlenek 
węgla powoduje także uwolnienie tlenku 
azotu z płytek krwi, co inicjuje tworzenie 
agregatów płytkowo-neutrofilowych oraz 
uwalnianie mieloperoksydazy i proteaz. 
Procesy te prowadzą do stresu oksydacyj-
nego, peroksydacji lipidów i apoptozy, co 
skutkuje niszczeniem komórek nerwowych 
oraz późnymi objawami neurologicznymi.
Podstawowym badaniem laboratoryjnym 
potwierdzającym zatrucie tlenkiem węgla 
jest oznaczenie stężenia w surowicy kar-
boksyhemoglobiny (COHb). Zatrucie po-
twierdza wynik stężenia większy niż 5% u 
osób niepalących i powyżej 10% u osób pa-
lących. Pomiar stężenia karboksyhemoglo-
biny pozwala dodatkowo na ocenę ciężko-
ści zatrucia W przypadku lekkiego zatrucia 
CO stężenie COHb wynosi do 12%, śred-
niego – 12-25%, a ciężkiego powyżej 25%.
Jako czynniki ryzyka zatrucia tlenkiem wę-
gla oraz jego ciężkiego przebiegu wymienia 
się: ciążę, wiek, chorobę niedokrwienną ser-
ca, choroby układu oddechowego, obniżone 
stężenie hemoglobiny we krwi, utratę przy-
tomności, długi czas narażenia oraz wysiłek 
fizyczny w czasie ekspozycji. Zwiększoną 
wrażliwość na działanie tlenku węgla wyka-

CZAD
CICHY ZABÓJCA cz.1 

Mazowiecka Komenda PSP instruuje

Każdego roku strażacy w całej Polsce są 
wielokrotnie dysponowani do zdarzeń związanych 
z tlenkiem węgla potocznie zwanego czadem. 
Gaz ten jest najczęstszą śmiertelną przyczyną 
zatruć inhalacyjnych na świecie.
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Mazowiecka Komenda PSP instruuje

19 lutego działalność stowarzyszenia oce-
niona została podczas walnego zebrania spra-
wozdawczego. Ze sprawozdania wynikało, że 
działalności operacyjnej towarzyszyły liczne 
działania szkoleniowe, gospodarcze i kultural-
ne. Na kursach podstawowych, specjalistycz-
nych i dowódczych wyszkoliło się dziewięciu 
ratowników. Dwudziestu pięciu strażaków 

uczestniczyło w zbiórkach szkoleniowych i 
trzykrotnych ćwiczeniach na obiektach. Wszy-
scy ratownicy uprawnieni do udziału w ak-
cjach ratowniczych odbyli szkolenie z zakresu 
BHP. W straży aktywnie działa osiem pań i 
siedemnaścioro członków męskiej i żeńskiej 
młodzieżowej drużyny pożarniczej. Wzorową 
aktywność potwierdziło jednogłośne przyzna-
nie zarządowi absolutorium.

Po ocenie ubiegłorocznych działań przyję-
ty został plan na rok bieżący. Poza zadaniami 
statutowymi przewiduje się w nim kolejne 
zakupy sprzętu, w tym: dwóch prądownic i 
dwóch radiotelefonów, a także zakup odzie-
ży specjalnej, koszarowej i wyjściowej oraz 

hełmów i butów specjalnych. W ujętym w 
planie, najtrudniejszym do wykonania zada-
niem będzie pozyskanie czwartego, tym ra-
zem lekkiego samochodu pożarniczego. Czy 
plan się powiedzie?... Obecny na zebraniu wójt  
Henryk Brodowski stwierdził, że część środ-
ków na lekki pojazd jest w stanie zabezpieczyć i 
zaapelował do uczestniczącej w obradach Ewy 
Orzełowskiej - członka Zarządu Województwa 
Mazowieckiego o pomoc przy zrealizowaniu 
tej inwestycji. Czy apel będzie skuteczny? Zo-
baczymy. Na razie pani marszałek E. Orzełow-
ska  przekazała druhom w trakcie zebrania ka-
merę termowizyjną.

 Tekst i fot. S. Todorski

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Opolu jest 
jedną z najlepiej wyposażonych i przygotowanych 
do działań ratowniczych jednostek w powiecie 
siedleckim. Osiemdziesięciu pięciu tamtejszych 
druhów, wśród których czterdziestu sześciu to 
członkowie zwyczajni, dysponuje trzema – dwoma 
średnimi i ciężkim – samochodami ratowniczo 
– gaśniczymi, w pełni wyposażonymi w sprzęt 
gaśniczy i specjalistyczny. Wysoka sprawność 
opolan jest wyjątkowo pożądana. OSP, jako jedyna w 
zachodniej części gminy, czuwa nad bezpieczeństwem 
zlokalizowanych tam miejscowości, a ponadto 
zabezpiecza odcinek międzynarodowej drogi nr 2.  
W minionym roku strażacy z Nowego Opola  
spieszyli na ratunek 144 razy.

TRZY JU¯ S¥ PRZYDA£BY SIÊ CZWARTY

zują noworodki i dzieci ze względu na więk-
szą częstość oddechów oraz szybszy metabo-
lizm. Ponadto hemoglobina płodowa w krwi 
noworodków wiąże dwa razy więcej tlenku 
węgla w porównaniu do zwykłej Hb.
Objawy kliniczne zatrucia tlenkiem wę-
gla są nieswoiste i zależą między innymi 
od jego stężenia we wdychanym powietrzu 
czasu ekspozycji oraz wielkości wentylacji 
minutowej (objętości powietrza, którą wdy-
cha się w ciągu każdej minuty). Im dłuższa 
ekspozycja na wysokie stężenie CO, tym bę-
dzie wyższy poziom karboksyhemoglobiny.
U osoby przebywającej w środowisku z tlen-
kiem węgla w powietrzu następują:
 lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 

godziny przy 100-200 ppm (0,01%-0,02%) 
CO; 

 zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 
minutach wdychania, po dwóch godzinach 
trwała śpiączka przy 800 ppm (0,08%) CO; 

 silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 
minutach, a po 2 godzinach zgon przy 1 600 
ppm (0,16%) CO; 

 ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, a w 
niespełna 20 minut zgon przy 6 400 ppm 
(0,64%) CO; 

 po 3 minutach następuje śmierć przy 12 
800 ppm (1,28%) CO.
Ofiary ekspozycji na tlenek węgla najczęściej 
zgłaszają dolegliwości neurologiczne: bóle i 
zawroty głowy, uczucie dezorientacji, zmę-
czenie czy osłabienie. Podobne objawy wystę-
pują w wielu jednostkach chorobowych (np. 
infekcji wirusowej, grypie, przeziębieniu), 
co powoduje duże trudności diagnostyczne.  
Objawy zaostrzenia choroby niedokrwiennej 
serca, uczucie kołatania serca, duszność mogą 
mylnie sugerować schorzenia ze strony ukła-
du sercowo-naczyniowego.

Najbardziej czułymi na uszkodzenia tlenkiem 
węgla są tkanki o wysokiej aktywności meta-
bolicznej, czyli ośrodkowy układ nerwowy i 
serce. Zatrucie może skutkować zaburzeniami 
widzenia, szczególnie w nocy oraz ubytkami 
w polu widzenia. Nieodwracalnemu uszko-
dzeniu mogą ulec komórki zmysłowe w uchu 
wewnętrznym, co skutkuje  niedosłuchem lub 
głuchotą. Efektem zatrucia może być także 
przejściowa lub trwała utrata węchu. W wy-
niku uszkodzenia  ośrodkowego układu ner-
wowego (OUN) mogą wystąpić także drgawki 
uogólnione, obrzęk mózgu, krwotoki około-
naczyniowe. U 10% osób zatrutych tlenkiem 
węgla diagnozuje się zmiany w OUN, 40% ma 
problemy z pamięcią, a u 30% obserwuje się 
zaburzenia osobowości.
W wyniku zatrucia tlenkiem węgla może tak-
że dojść do uszkodzenia mięśni. Szczególnie 
wrażliwy jest mięsień sercowy, bowiem mio-
globina sercowa trzy razy silniej wiąże tlenek 
węgla, niż mioglobina mięśni szkieletowych. 
Uszkodzenie i rozpad mięśni szkieletowych 
prowadzi do mioglobinurii, co z kolei skutkuje 
ostrą niewydolnością nerek. Tlenek węgla ma 
również bezpośrednie działanie toksyczne na 
kanaliki nerkowe, jednakże większość ostrych 
niewydolności nerek w przebiegu zatrucia CO 
jest wynikiem rabdomiolizy. Innymi skutka-
mi zatrucia może być przekrwienie narządów 
miąższowych, a także rozsiane wykrzepianie 
wewnątrznaczyniowe. Skóra osoby poszkodo-
wanej może przybierać barwę od wiśniowo-
-czerwonej do sinej.
W okresie od 2 do 40 dni po zatruciu 3-23% 
pacjentów prezentuje nowe objawy neurolo-
giczne, takie jak: gorszą ocenę sytuacji, osłabio-
ną koncentrację, słabszą pamięć, nietrzymanie 
moczu i stolca, depresję, parkinsonizm, złość, 
niewyraźną mowę, pochyloną postawę, zawro-

ty głowy, trudności w połykaniu, porażenie 
wiotkie, mutyzm. Jednak najbardziej zdradli-
wym następstwem zatrucia tlenkiem węgla jest 
występowanie objawów neuropsychicznych po 
okresie utajonym, trwającym 1-6 tygodni. U 
około 10-30% osób po ciężkim zatruciu CO 
występują objawy w postaci euforii, zaburzeń 
pamięci, zmian osobowości, zaburzeń osądu i 
zdolności do abstrakcyjnego myślenia.
Czad to poważne zagrożenie dla życia i zdro-
wia człowieka dlatego bardzo ważne jest po-
głębianie wiedzy w tym temacie. W kolejnej 
części zostanie omówione postępowanie ra-
townicze.
Opracowanie 
ogn. Piotr Cichocki Ośrodek Szkolenia w 
Pionkach KW PSP w Warszawie.
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Wydarzenia

Ciężkimi samochodami ratowniczo – ga-
śniczymi obdarowane zostały OSP w Radzy-
minie (powiat płoński) oraz Siecień i Wi-
ciejowo (powiat płocki). Średni samochód 
ratowniczo – gaśniczy zasilił OSP w Kucicy 
(powiat płoński). Do straży w Wiciejowie 

(jako drugi) i w Kołozębiu (powiat płoński) 
trafiły pojazdy lekkie.

W uroczystościach przekazania wozów stra-
żackich wraz z władzami pożarniczymi uczest-
niczył wiceminister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Maciej Wąsik. SAT

W 2022 r. czterdzieści ochotniczych straży pożarnych z woje-
wództwa mazowieckiego otrzyma dofinansowanie z budżetu pań-
stwa do zakupu nowych pojazdów. Z zatwierdzonego przez wi-
ceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika 
„Zestawienia jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania 
zakupu samochodów w 2022 roku” wynika, że druhowie z Ma-
zowsza mogą w ramach powyższego programu liczyć na cztery 
lekkie, trzydzieści jeden średnich i pięć ciężkich samochodów ra-
towniczo – gaśniczych. SAT

Uroczyste przekazanie
kluczyków do sześciu pojazdów18 lutego podczas uroczystych 

apeli pięć ochotniczych 
straży pożarnych z powiatów 
płońskiego i płockiego 
otrzymało kluczyki do 
przydzielonych pojazdów. 

Uchwalona przez Sejm RP ustawa określa organizację i funkcjo-
nowanie OSP oraz uprawnienia i świadczenia, z jakich na mocy tego 
aktu prawnego mogą korzystać strażacy ochotnicy. SAT 

Zorientowawszy się, że leżący człowiek 
stracił przytomność, poprosili nadchodzącą 
kobietę o wezwanie karetki pogotowia, sami 
natomiast rozpoczęli poszukiwania w znaj-
dujących się w pobliżu sklepach i stoiskach 
sprzętu do resuscytacji. W szybkim dotarciu 
do defibrylatora pomógł druhom pracownik 

ochrony galerii, dzieki czemu można było 
bardzo szybko podłączyć poszkodowanego 
go urządzenia i rozpocząć resuscytację krą-
żeniowo - oddechową. Defibrylator dokonał 
czterech wyładowań, co pozwoliło przywró-
cić mężczyźnie czynności życia jeszcze przed 
przybyciem zespołu ratowników medycz-
nych. Opisując zdarzenie warto nadmienić 
także, że Filip i Jakub postarali się w między 
czasie o worek samorozprężający i parawan, 
by stworzyć poszkodowanemu względną in-
tymność, a potem pomagali przybyłym ra-
townikom przetransportować chorego do 
karetki.

Za uratowanie życia człowieka druhom Fi-
lipowi Bartczakowi i Jakubowi Bartczakowi 

kapituła Konkursu „Strażak Roku Wojewódz-
twa Mazowieckiego” przyznała tytuł „Strażak 
Miesiąca Grudnia 2021 r. Województwa Ma-
zowieckiego”. 6 kwietnia br. w siedzibie Urzę-
du Marszałkowskiego w Warszawie bohatero-
wie grudnia obdarowani zostali stosownymi 
dyplomami, nagrodami pieniężnymi i rze-
czowymi. Osobiste podziękowania i gratula-
cje złożył bohaterom marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik. Towarzyszyli 
mu miedzy innymi reprezentujący Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP - prezes Zbigniew Gołąbek, wiceprezes  
Andrzej Wasilewski i dyrektor Zarządu Wy-
konawczego Dariusz Malinowski. 

  S.T.
 Fot. arch. OSP w Zaborowie

27 grudnia 2021 roku Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej podpisał ustawę o ochotniczych strażach 
pożarnych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia br.

12 grudnia 2021 roku członkowie 
młodzieżowej drużyny pożarniczej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Zaborowie (powiat warszawski 
zachodni) Filip i Jakub Bartczakowie 
przebywali w galerii handlowej 
Wola Park w Warszawie. W pewnym 
momencie zobaczyli słabnącego, a 
chwilę potem upadającego mężczyznę.

Ustawa o ochotniczych 
strażach pożarnych 
weszła w życie

Podejmując 
resuscytację 
uratowali życie

PRZYBĘDZIE 
SAMOCHODÓW
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Wyróżnienia

OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE  
z najwiêkszym udzia³em  
w akcjach w 2021 roku.

 l.p. OSP     Ilość akcji

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

817
616
583
481
433
430
418
411
394
342
327
320
314
303
302
296
290
278
274
253
248
246
240
240
239
237
231
228
224
201
193
192
191
188
188
186
185
184
181
180
179
175
172
172
170
167
166
163
162
161

Nowe Miasto
Wesoła
Gąbin
Stara Miłosna
Ursus
Rat.Wod. w Nowym Dworze Maz.
Legionowo
Góra Kalwaria
Ożarów Mazowiecki
Raszyn
Otwock Jabłonna
Radzymin
Łomianki
Piaseczno
Piastów
Józefów
Wołomin
Marki
Wólka Mlądzka
Dobrzyków
Chojnów
Brwinów
Jabłonna
Sulejówek
Falenty
Wiązowna
Karczew
Nowa Wola
Grójec
Słupno
Mroków
Tarczyn
Nasielsk
Nieporęt
Warka
Nadarzyn
Ząbki
Milanówek
Zielonka
Stare Babice
Mszczonów
Garwolin
Bądkowo Kościelne
Jazgarzew
OSP Nowa Wieś
OSP Konstancin-Jeziorna
OSP Kotuń
OSP Nowy Dwór Mazowiecki
OSP Sanniki
OSP Wieliszew

Wieliszew

Gumowo

Korytnica

Pokrajewo

Wojsławice

Sadkowice

Boguty-Pianki

Ratownictwo Wodne

Grzebsk
Wężewo
Skrzeszew
Tczów
Seroczyn
Wieliszew
Wierzbno
Żerniki
Goworowo
Lukowo
Boglewice

Lucień gostyniński
Czyżew gostyniński
Podkrajewo mławski
Kownaty płoński
Kąty otwocki
Niwiski siedlecki
Kowala radomski
Mienia miński
Stare Żdżary białobrzeski
Wyczółki sochaczewski
Książenice grodziski
Dziektarzewo płoński
Bieszków Górny szydłowiecki
Nowy Dwór szydłowiecki
Rzuców przysuski
Łęg Probostwo płocki
Młock ciechanowski
Białotarsk gostyniński

Mienia
Przywilcz

Gumowo
Grabowa
Strzyżew
Ostrowce

Wężewo
Łuków
Szulmierz
Goworowo

legionowski

ostrowski

garwoliński

mławski

radomski

lipski

ostrowski

nowodworski-maz.

mławski
przasnyski
sokołowski
zwoleński
sokołowski
legionowski
węgrowski
płocki
ostrołęcki
makowski-maz.
grójecki

miński-mazowiecki
ciechanowski

ostrowski-mazowiecki
przysuski
warszawski-zachodni
sochaczewski

przasnyski
makowski
ciechanowski
ostrołęcki

W ROKU 2021 
DO KSRG

W£¥CZONO 
18 NOWYCH 
JEDNOSTEK 

OSP 
Z TERENU 

WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO 

TJ.: 

Z³ote Medale za Zas³ugi 
dla Po¿arnictwa

Srebrne Medale za Zas³ugi 
dla Po¿arnictwa

 OSP  powiat

 OSP  powiat

OCHOTNICZE STRA¯E 
PO¯ARNE uhonorowane  
nadaniem sztandaru

OCHOTNICZE STRA¯E 
PO¯ARNE uhonorowane  
zmian¹ sztandaru

Z³ote Znaki Zwi¹zku  
nadane dla OSP 

 OSP  powiat

 OSP  powiat

 OSP  powiat

 OSP  powiat

ZŁOTA 
PIĘĆDZIESIĄTKA

Wyróżnienia przyznane w 2021 r. 
ochotniczym strażom pożarnym
województwa mazowieckiego
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Historia

Prototyp polskiego samochodu pożarni-
czego na podwoziu Star A20 wykonano pod 
koniec 1951 roku. Posiadał wydłużoną ramę 
o około 50 cm. w celu zwiększenia objętości 
skrytek na sprzęt pożarniczy.

Sanocka Fabryka Wagonów „Sanowag” w 
Sanoku produkowała po zakończeniu dzia-
łań wojennych do 1951 roku samochody 
Bedford na podwoziu angielskim. Urucho-
mienie produkcji pierwszych w PRL samo-
chodów ciężarowych marki Star 20 umoż-
liwiło fabryce przygotowanie produkcji 
pożarniczych samochodów gaśniczych na 
podwoziach polskich. Pierwszy wykonany 
prototyp był samochodem gaśniczym z mo-
topompą przenośną o wydajności 800 l/min.  

W 1952 roku Fabryka „Sanowag” rozpo-
częła produkcję seryjną tego samochodu. 
Nadwozie miało oznaczenie fabryczne N-71. 
Samochód pożarniczy GM-8, marki Star 20, 
posiadał sześciocylindrowy silnik benzyno-
wy S42, o mocy 85 KM, chłodzony cieczą. 
Nadwozie było całkowicie zamknięte. Przed-
nia, wyższa część nadwozia posiadała dwa 
przedziały: dla dowódcy i kierowcy oraz dla 
ośmiu członków załogi. Pomiędzy przedzia-
łami wykonano skrytkę przedzieloną na dwie 
części. Z prawej strony samochodu było miej-
sce na motopompę przenośną M-800, z lewej 
przewożono węże tłoczne i sprzęt pożarniczy. 
Tylna, niższa część nadwozia służyła do prze-
wożenia sprzętu dostępnego z zewnątrz po-
jazdu. Na bocznych zwijadłach dwukołowych 
były węże tłoczne W-75 po pięć odcinków na 
każdym. Na dachu wykonano rusztowania 

dla drabiny, bosaków i noszy sanitarnych. 
Niższą część dachu wyposażono w galeryjkę 
metalową z przeznaczeniem dla węży mo-
krych. W latach 1952-1958 wyprodukowano 
1471 samochodów tego typu.

Unikatowy odrestaurowany samochód 
pożarniczy GM-8, marki Star 20, posiada 
Ochotnicza Straż Pożarna w Raszynie, gmi-
na Pruszków.

W latach 1952-1955 wyprodukowano 
też 481 samochodów pożarniczych GA-
16, marki Star 20P, o symbolu fabrycznym 
N-72, Miał zamontowaną autopompę krajo-
wą A1600 typ P30, posiadającą pompę wiro-
wą odśrodkową 2-stopniową, o wydajności 
1600 l/min przy ciśnieniu 8 atm. W miejscu, 
gdzie w GM-8 była motopompa, wstawiono 
zbiornik na wodę o pojemności 500 litrów.

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu posiada 
w ekspozycji samochód pożarniczy GBM-
2/8, na podwoziu Star 20, o symbolu fa-
brycznym N-74 zbudowany w 1953 roku w 
Sanockiej Fabryce Wagonów „Sanowag” w 
Sanoku. Jest to pierwszy beczkowóz pożar-
niczy wyprodukowany w Polsce po II wojnie 
światowej. Posiada silnik 6-cylindrowy, ni-
skoprężny, o mocy 85 KM. Samochód prze-
woził załogę 6-osobową, 4 osoby w kabinie 
załogi i 2 osoby w kabinie kierowcy. Z tyłu 
jest schron na motopompę o wydajności 800 
l/min, łączoną elastycznym wężem ze zbior-
nikiem wody w samochodzie, co umożliwia-
ło podjęcie szybkiej akcji gaśniczej. Węże 
tłoczne przewożono w drewnianych, otwar-
tych schowkach po obu stronach zbiornika 

na wodę. Planowana jest jego renowacja.
Samochód ten, o numerze rejestracyjnym 

TS-5128, był na wyposażeniu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Domanicach. Do muzeum 
został przekazany Protokołem zdawczo-od-
biorczym z 15.05.1984 r. przez Zawodową 
Straż Pożarną w Siedlcach na podstawie de-
cyzji komendanta ZSP, por. poż. inż. Roma-
na Jaszczuka. Samochód posiada silnik nr 
21830 i podwozie nr 06783. 

Beczkowozy na podwoziu Star 20 o symbolu 
fabrycznym N-75 produkowano także w wer-
sji z autopompą typ P30, o wydajności 1600 l/
min. Posiadały dodatkowy zbiornik na środek 
pianotwórczy o pojemności 120 litrów.

W latach  1952-1958 w Sanoku opraco-
wano rozwiązania konstrukcyjne produko-
wanych seryjnie  samochodów gaśniczych: 
Bedford GM-8 N-70, Star 20 GM-8 N-71, 
Star 20P GA-16 N-72, Star 20 GBM-2/8 
N-74, Star 20P GBA 2/16 N-75. W okresie 
tym ogółem w zakładach w Sanoku wypro-
dukowano 2060 samochodów pożarniczych 
gaśniczych.

W 1958 roku decyzją Zjednoczenia Prze-
mysłu Motoryzacyjnego produkcję samocho-
dów pożarniczych przeniesiono do Jelczań-
skich Zakładów Samochodowych w Jelczu, 
gdzie podjęto produkcję samochodów pożar-
niczych na podwoziach Star oraz Jelcz.

 Zbigniew Todorski
 kierownik Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu

1.  Samochód gaśniczy GM-8, N-71
2.  Samochód gaśniczy GBA-2/8, N-74

Samochody pożarnicze 
na podwoziu Star 20
W latach 1946-1947 polscy inżynierowie: Mieczysław Dębicki, Zygmunt Grzonkowski, 
Zygmunt Okołów, Aleksander Rummel, Zdzisław Rytel, Jan Werner i Jerzy Werner  
z Centralnego Biura Badań i Konstrukcji Przemysłu Motoryzacyjnego w Łodzi opracowali 
projekt samochodu ciężarowego Star 20, za który w 1950 roku otrzymali  
Państwową Nagrodę Naukową. Po wykonaniu w 1948 roku prototypu, samochód ten 
produkowano seryjnie w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. 
Równocześnie rozpoczęto prace nad różnymi pojazdami pochodnymi. 


