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W styczniu i lutym, odby³y siê roczne narady kadry kierowniczej PSP
w poszczególnych województwach i szko³ach po¿arniczych, w których uczestniczyli nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP oraz jego zastêpcy. Narady obejmowa³y podsumowanie dzia³añ za rok 2008 oraz podstawowe
zamierzenia na rok 2009.
Jak co roku, w styczniu, stra¿acy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w³¹czyli siê
w akcjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Zabezpieczali organizowane
z tej okazji koncerty, zawody sportowe, pokazy ratownicze oraz pokazy sztucznych ogni.
16 stycznia, w siedzibie Arcybiskupów Krakowskich odby³o siê op³atkowe spotkanie stra¿aków PSP i OSP z terenu Archidiecezji Krakowskiej z Jego Eminencj¹ Ksiêdzem Kardyna³em Stanis³awem Dziwiszem.
18–20 stycznia, delegacja Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej pod przewodnictwem
nadbryg. Janusza Skulicha, zastêpcy komendanta g³ównego PSP, na zaproszenie Ministra ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Bia³orusi z³o¿y³a wizytê
w Miñsku.
11 lutego, odby³a siê odprawa s³u¿bowa kadry kierowniczej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej z udzia³em nadbryg. Wies³awa Leœniakiewicza, komendanta g³ównego
PSP, jego zastêpców, kadry kierowniczej Komendy G³ównej, komendantów
wojewódzkich i szkó³ PSP, dyrektora CNBOP oraz przedstawicieli central po¿arniczych zwi¹zków zawodowych. Tematem odprawy by³y zmiany w systemie
emerytalnym, bud¿et Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz stan realizacji ustawy
modernizacyjnej. Do kwestii propozycji zmian emerytalnych i potrzeby korekty
bud¿etowej odniós³ siê obecny na odprawie podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski.
15 lutego, jak co roku, oddano ho³d ofiarom wybuchu w „Rotundzie”, z³o¿ono
wieñce i wi¹zanki kwiatów przy tablicy pami¹tkowej wmurowanej w œcianê
odbudowanego budynku. Œmieræ ponios³o wtedy 49 osób, a ponad 100 zosta³o
rannych. W uroczystoœci wziêli udzia³ m.in.: nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz,
komendant g³ówny PSP, nadbryg. Marek Kowalski, zastêpca komendanta
g³ównego PSP, st. bryg. w st. spocz. Edward Gierski, dowodz¹cy ówczesn¹

akcj¹ ratownicz¹ oraz stra¿acy, którzy w tym czasie pe³nili s³u¿bê w jednostkach
Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w Warszawie. W ceremonii wziêli równie¿ udzia³
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych województwa mazowieckiego.
6 marca nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP, spotka³ siê
w siedzibie Komendy G³ównej PSP z przewodnicz¹cymi central zwi¹zków zawodowych w celu przedstawienia „Koncepcji za³o¿eñ projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych”.
20 marca, w Urzêdzie Marsza³kowskim w £odzi odby³o siê uroczyste podpisanie umowy dotycz¹cej udzielenia pomocy finansowej w kwocie 1 mln z³ na
dalsz¹ rozbudowê Oœrodka Szkolenia KW PSP w £odzi, z siedzib¹ w Sieradzu.
Uzyskane œrodki przeznaczone zostan¹ na budowê budynku do prowadzenia
æwiczeñ w zakresie symulacji po¿arów wewnêtrznych oraz na utwardzenie dróg
i placów, które wykorzystywane bêd¹ w dzia³aniach szkoleniowych PSP, OSP
i innych s³u¿b mundurowych z terenu woj. ³ódzkiego. W uroczystoœci udzia³ wzi¹³
nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP.
26 marca, w Komendzie G³ównej PSP odby³o siê spotkanie dotycz¹ce uzgodnienia ostatecznych zapisów zawartych w projekcie rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 23 marca 2009 r. „w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego”. W spotkaniu, które otworzy³
podsekretarz stanu w MSWiA – Antoni Podolski, uczestniczyli dyrektorzy
Wydzia³ów Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego UW, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA,
Depa r ta men tu Pra wne go MSWiA oraz Rz¹do we go Cen trum Bez pie czeñstwa. Komendê G³ówn¹ PSP reprezentowali nadbryg. Wies³aw Leœniakiewcz, komendant g³ówny PSP oraz nadbryg Janusz Skulich, zastêpca komendanta g³ównego PSP.
1–3 kwietnia, w Komendzie G³ównej PSP odby³y siê spotkania komendanta
g³ównego PSP z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych oraz Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeñstwa Po¿arowego i Ratownictwa Bu³garii. By³a
to pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu. W spotkaniu uczestniczyli przedsta-
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wiciele polskiego i bu³garskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych: Raif Mustafa, wiceminister spraw wewnêtrznych Bu³garii oraz Zbigniew Sosnowski,
podsekretarz stanu w MSWiA. Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ reprezentowali nadbryg. Marek Kowalski i st. bryg. Piotr Kwiatkowski, zastêpcy komendanta g³ównego PSP oraz dyrektorzy niektórych biur KG PSP.
6–10 kwietnia, na terenie Oœrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk L¹dowych
¯agañ zorganizowana zosta³a certyfikacja polskiej ciê¿kiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej zgodnie ze standardami Miêdzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa (INSARAG) utworzonej przy ONZ.
Certyfikacja jest jednym z najwa¿niejszych procesów miêdzynarodowych dotycz¹cych GPR w ostatnich latach. Polska wyrazi³a chêæ przyst¹pienia do certyfikacji ciê¿kiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej opartej na bazie modu³ów
pochodz¹cych ze wszystkich piêciu krajowych GPR PSP.
7 kwietnia, w Komendzie G³ównej PSP odby³a siê narada s³u¿bowa kadry kierowniczej PSP. Uczestniczyli w niej: nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP z zastêpcami, komendanci wojewódzcy i szkó³ PSP,
dyrektorzy CMP i CNBOP oraz przedstawiciele central po¿arniczych zwi¹zków
zawodowych. Omawiano m.in. zmiany regulaminów organizacyjnych komend
wojewódzkich i powiatowych/miejskich PSP, realizacjê ustawy modernizacyjnej, realizacjê bud¿etu przez jednostki organizacyjne PSP. Równolegle z narad¹
kierownictwa PSP odby³a siê narada ksiê¿y kapelanów pod przewodnictwem
kapelana krajowego stra¿aków m³. bryg. ks. pra³ata Krzysztofa Jackowskiego,
podczas której omówiony zosta³ m.in. temat opieki duszpasterskiej sprawowanej przez ksiê¿y kapelanów w jednostkach PSP i OSP.
17–18 kwietnia, nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP
wraz z zastêpc¹ nadbryg. Markiem Kowalskim oraz dyrektorem Biura
Wspó³pracy Miêdzynarodowej KG PSP bryg. Krzysztofem Biskupem przebywali
na zaproszenie Dyrektora Generalnego Estoñskiego Urzêdu Ratownictwa pana
Kalev Timberg z oficjaln¹ wizyt¹ w Tallinie. Wizyta mia³a na celu wymianê
pogl¹dów na kwestie dotycz¹ce obrony cywilnej w Europie i zarz¹dzania kryzysowego w skali globalnej, a tak¿e omówienie propozycji wspó³pracy dwustronnej polskich i estoñskich s³u¿b ratowniczych. Polska delegacja zapozna³a siê
szczegó³owo z rozwi¹zaniami w zakresie funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w Estonii. Strona estoñska jest bardzo mocno zainteresowana
wykorzystaniem polskich doœwiadczeñ w zakresie organizacji szkoleñ ratowników i nawi¹zaniem g³êbszej wspó³pracy w tym obszarze.

20–21 kwietnia, w Nowogrodzie ko³o £om¿y odby³a siê konferencja poœwiêcona wspó³dzia³aniu PSP i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Spotkanie poœwiêcone by³o omówieniu zmian wprowadzonych w porozumieniu z dnia
31 lipca 2008 r. pomiêdzy komendantem g³ównym PSP a dyrektorem SP ZOZ
LPR w sprawie zasad wspó³dzia³ania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z jednostkami ochrony przeciwpo¿arowej, w³¹czonymi do KSRG. W konferencji
uczestniczyli nadbryg. Janusz Skulich, zastêpca komendanta g³ównego PSP
oraz Robert Ga³¹zkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
21 kwietnia, w Komendzie G³ównej PSP odby³o siê posiedzenie Kapitu³y Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego. W posiedzeniu wzi¹³ udzia³ nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP, który powita³ zebranych
i poprosi³ o uczczenie minut¹ ciszy osób, które tragicznie zginê³y w po¿arze budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim.
28 kwietnia, w siedzibie Komendy G³ównej PSP odby³o siê spotkanie st. bryg.
Piotra Kwiatkowskiego, zastêpcy komendanta g³ównego PSP z przedstawicielami brytyjskich s³u¿b po¿arniczych, pod przewodnictwem sir Ken Knight, doradcy Rz¹du Brytyjskiego ds. Ochrony Przeciwpo¿arowej i Ratownictwa. Celem
wizyty by³o zapoznanie siê strony brytyjskiej z organizacj¹, struktur¹ i zadaniami
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego,
a tak¿e wymiana doœwiadczeñ w zakresie funkcjonowania i kierunków rozwoju
systemów ratowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii.
28 kwietnia, zosta³o zawarte nowe porozumienie pomiêdzy nadbryg.
Wies³awem Leœniakiewiczem, komendantem g³ównym PSP a dyrektorem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – dr. in¿. Mieczys³awem S. Ostojskim.
Porozumienie okreœla zasady wspó³dzia³ania Instytutu z jednostkami ochrony
przeciwpo¿arowej w³¹czonymi do KSRG. Jest ono wynikiem wieloletniego
wspó³dzia³ania oraz d¹¿enia do ci¹g³ego doskonalenia form i zakresu wspó³pracy.
2 maja, na Cmentarzu Komunalnym (d. Wojskowym) odby³a siê uroczystoœæ
ods³oniêcia i poœwiêcenia popiersia nestora polskiego po¿arnictwa gen. Zygmunta Jarosza. W towarzystwie licznie przyby³ej rodziny genera³a, pocztów
sztandarowych, kompanii honorowej Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej oraz
przedstawicieli PSP i OSP, uroczystej ods³ony popiersia dokona³a p. Irena Jarosz, ¿ona genera³a oraz nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny
PSP. Jednoczeœnie z okazji Dnia Stra¿aka delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów na
grobach zas³u¿onych po¿arników. W Muzeum Po¿arnictwa w Warszawie przy
ul. Ch³odnej zosta³a uroczyœcie otwarta sala pamiêci, w której zgromadzono
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nadbryg Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP oraz nadbryg. Marek
Kowalski, zastêpca komendanta g³ównego PSP.
22 czerwca, odby³a siê uroczystoœæ otwarcia nowego budynku Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdañskim. Wydarzenie, które zbieg³o siê
w czasie z nadaniem sztandaru tutejszej komendzie, uœwietnili m.in. swoj¹ obecnoœci¹: Zbigniew Sosnowski, podsekretarz stanu w MSWiA, nadbryg. Wies³aw
Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP, Roman Zaborowski, wojewoda pomorski.
27 czerwca, na budynku wysokim przy ul. Sienkiewicza w £odzi odby³y siê
VI Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski Grup Ratownictwa Wysokoœciowego.
W Mistrzostwach wystartowa³o 15 dru¿yn ze S³owacji i Polski (zawodnicy reprezentuj¹cy PSP i OSP, GOPR, PCK, Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi).
2 lipca, w Warszawie odby³o siê spotkanie Prezesa Rady Ministrów Donalda
Tuska z wojewodami, poœwiêcone aktualnej sytuacji powodziowej na terenie
kraju i prowadzonym dzia³aniom ratowniczym. W spotkaniu tym uczestniczy³
równie¿ Grzegorz Schetyna, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Premier Donald Tusk z³o¿y³ na rêce nadbryg.
Wies³awa Leœniakiewicza, komendanta g³ównego PSP, podziêkowania i wyrazy
uznania dla stra¿aków PSP i OSP za dotychczasowy trud, ofiarnoœæ i zaanga¿owanie w prowadzonych dzia³aniach ratowniczych maj¹cych na celu ograniczenie i likwidacjê skutków powodzi.
23 lipca, w Ostrawie (Czechy) odby³a siê Konferencja Delegatów CTIF (Miêdzynarodowe Stowarzyszenie S³u¿b Po¿arniczo-Ratowniczych). CTIF jest pozarz¹dow¹ miêdzynarodow¹ organizacj¹, której g³ównym celem jest
inicjowanie i wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy oraz dzia³alnoœci naukowo-technicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania po¿arów, ratownictwa medycznego, technicznego i ekologicznego oraz integracja s³u¿b
po¿arniczo-ratowniczych. W konferencji uczestniczy³o 79 delegatów z 29
Krajowych Komitetów CTIF. Krajowy Komitet CTIF w Polsce reprezentowa³
nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP, przewodnicz¹cy
Krajowego Komitetu CTIF.
31 lipca, w ramach obchodów 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przedstawiciele resortu Spraw Wewnêtrznych i Administracji z³o¿yli wieñce
pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. W delegacji uczestniczy³ nadbryg.
Janusz Skulich, zastêpca komendanta g³ównego PSP.
1 sierpnia, nadbryg. Marek Kowalski, zastêpca komendanta g³ównego PSP,
uczestniczy³ w zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego
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przekazane przez pani¹ genera³ow¹ pami¹tki z bogatej drogi s³u¿bowej gen. Jarosza.
4 maja, na Placu Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Warszawie odby³a siê uroczystoœæ
z okazji Dnia Stra¿aka. Podczas uroczystoœci delegacja podchor¹¿ych Szko³y
G³ównej S³u¿by Po¿arniczej wystawi³a honorowy posterunek przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza. Przedstawiciele w³adz pañstwowych i resortowych oraz kierownictwa PSP i ZOSP RP z³o¿yli wieñce na p³ycie Grobu. Odby³ siê tak¿e
pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
z Pu³tuska.
8 maja, w Toruniu Msz¹ œw. w Bazylice Katedralnej œw. Jana Chrzciciela i œw.
Jana Ewangelisty, koncelebrowan¹ przez ks. Biskupa Andrzeja Suskiego, rozpoczê³y siê Ogólnopolskie Obchody Dnia Stra¿aka 2009, które dla toruñskich
stra¿aków mia³y szczególny charakter z uwagi na Jubileusz 100-lecia powo³ania
Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w tym mieœcie. W uroczystoœciach wziêli udzia³
m.in.: parlamentarzyœci RP, Waldemar Pawlak, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, prezes ZG ZOSP RP, Zbigniew Sosnowski, podsekretarz stanu w MSWiA, nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP, Rafa³
Bruski, wojewoda kujawsko-pomorski, przedstawiciele innych s³u¿b i instytucji
wspieraj¹cych dzia³alnoœæ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
26 maja, w siedzibie G³ównego Urzêdu Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds.
Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Likwidacji Klêsk ¯ywio³owych
(EMERCOM) w Obwodzie Kaliningradzkim, odby³o siê III posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Ratownictwa i Ochrony Ludnoœci w Warunkach Nadzwyczajnych Zagro¿eñ, dzia³aj¹cej w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspó³pracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Stronê
polsk¹ reprezentowali st. bryg. Piotr Kwiatkowski, zastêpca komendanta g³ównego PSP, wspó³przewodnicz¹cy Komisji oraz Magdalena Skrzypczak z Biura
Wspó³pracy Miêdzynarodowej KG PSP.
30 maja, na Placu Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Warszawie, w obecnoœci licznie
zgromadzonych mieszkañców stolicy, a tak¿e rodzin stra¿aków odby³a siê promocja oficerska absolwentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej oraz stra¿aków z jednostek organizacyjnych PSP. Wœród zaproszonych goœci obecni byli m.in.: Donald Tusk, Prezes
Rady Ministrów, Grzegorz Schetyna, wiceprezes Rady Ministrów, minister
SWiA, Zbigniew Sosnowski, Antoni Podolski, podsekretarze stanu w MSWiA.
Uroczystej promocji na stopieñ m³. kpt. Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dokonali
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¯o³nierza na Placu Marsza³ka J. Pi³sudskiego oraz z³o¿eniu wieñca pod Pomnikiem Polskiego Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie.
15 sierpnia, Msz¹ œw. w intencji Obroñców Ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, rozpoczê³y siê uroczyste obchody Œwiêta Wojska Polskiego. Przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza na Placu Marsza³ka J. Pi³sudskiego,
w obecnoœci najwy¿szych w³adz pañstwowych odczytano apel pamiêci po³¹czony z uroczyst¹ odpraw¹ wart oraz z³o¿eniem wieñców. PSP reprezentowa³ nadbryg. Marek Kowalski, zastêpca komendanta g³ównego PSP.
3 wrzeœnia, w Komendzie G³ównej PSP odby³a siê narada kadry kierowniczej
PSP. Uczestniczy³ w niej podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski,
który z³o¿y³ na rêce komendantów wojewódzkich PSP podziêkowania dla wszystkich stra¿aków za ofiarnoœæ i zaanga¿owanie podczas dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi i nawa³nic, które przesz³y przez Polskê na prze³omie
czerwca i lipca, a tak¿e zapewni³ o daleko id¹cej pomocy w zakresie organizacji
na terytorium kraju centrów powiadamiania ratunkowego.
20 wrzeœnia, w sali Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, delegatura w Tarnowie, odby³o siê uroczyste spotkanie Zbigniewa Sosnowskiego, podsekretarza
stanu w MSWiA ze stra¿akami woj. ma³opolskiego. Na spotkaniu podsumowano akcjê usuwania skutków powodzi i podtopieñ na prze³omie czerwca i lipca.
By³a to równie¿ okazja do wrêczenia wyró¿niaj¹cym siê stra¿akom odznaczeñ,
wyró¿nieñ i awansów na wy¿sze stopnie s³u¿bowe.
27 wrzeœnia, z okazji 70. rocznicy powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego na dziedziñcu Pa³acu Prezydenckiego w Warszawie, odby³o siê uroczyste
przekazanie „Testamentu ¿o³nierzy i obywateli Polskiego Pañstwa Podziemnego”. Testament z r¹k Lecha Kaczyñskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrali przedstawiciele: Policji, PSP, Stra¿y Granicznej, BOR, Akademii
Marynarki Wojennej, Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk L¹dowych, Wy¿szej
Szko³y Oficerskiej Si³ Powietrznych, Krajowej Szko³y Administracji Publicznej,
harcerze i przedstawiciele zwi¹zku strzeleckiego. W imieniu Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej testament odebra³ st. kpt. Mariusz Mojek z Komendy G³ównej PSP.
3 paŸdziernika, w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej odby³o siê œlubowanie
i inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
Msz¹ œw. w Bazylice Katedralnej Œw. Floriana na Pradze. Po Mszy z³o¿ono
wi¹zanki pod tablic¹ pami¹tkow¹ w Bazylice, a tak¿e pod tablic¹ pami¹tkow¹
poœwiêcon¹ p³k. po¿. Krzysztofowi Smolarkiewiczowi.

23 paŸdziernika, na terenie Centralnej Szko³y PSP w Czêstochowie odby³o
siê uroczyste œlubowanie i z³o¿enie przysiêgi kolejnego XIII Turnusu Studium
Dziennego Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Do œlubowania przyst¹pi³o
70 s³uchaczy.
28 paŸdziernika, w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odby³o siê œlubowanie kolejnego rocznika s³uchaczy. Œlubowanie na sztandar Szko³y z³o¿y³o 71
s³uchaczy, którzy zostali wybrani spoœród 600 kandydatów.
30 paŸdziernika, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odby³o siê uroczyste
œlubowanie m³odych stra¿aków. Œlubowanie z³o¿y³o 71 s³uchaczy XIX Turnusu
Dziennego Studium Aspirantów.
3 listopada, w Komendzie G³ównej PSP odby³o siê specjalistyczne szkolenie
dla inspektorów bezpieczeñstwa teleinformatycznego i administratorów systemów niejawnych oraz kandydatów do pe³nienia tych funkcji ze wszystkich komend wojewódzkich PSP, szkó³ PSP, CNBOP, CMP oraz Komendy Sto³ecznej
Policji i kilku komend rejonowych Policji w Warszawie.
3–5 listopada, w Poznaniu odby³y siê V Miêdzynarodowe oraz IX Ogólnopolskie Manewry Ratownictwa Wysokoœciowego, w których wziêli udzia³ polscy stra¿acy i ratownicy wysokoœciowi z zagranicy. £¹cznie w manewrach udzia³ wziê³o
70 ratowników wysokoœciowych (w tym æwicz¹cy, instruktorzy, pozoranci) z ró¿nych instytucji. Razem ze stra¿akami æwiczyli tak¿e policyjni antyterroryœci,
¿o³nierze ze specjalnego oddzia³u ¿andarmerii wojskowej oraz jednostki wojskowej, ratownicy z GOPR Grupa Beskidzka, ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, specjaliœci z Organizacji Techników Dostêpu
Linowego, przedstawiciele PCK.
11 listopada, w ramach obchodów rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci, na
zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego, nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP, wzi¹³ udzia³ w uroczystoœciach na Placu Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Warszawie.
25 listopada, w Komendzie G³ównej PSP w Warszawie odby³a siê narada kadry kierowniczej PSP. W naradzie wziêli udzia³: Jerzy Miller, minister SWiA, Zbigniew Sosnowski, podsekretarz stanu w MSWiA, komendanci wojewódzcy i szkó³
PSP, dyrektorzy CNBOP i CMP, kadra kierownicza Komendy G³ównej PSP.
Naradzie przewodniczy³ nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny
PSP.
1 grudnia, nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP i jego zastêpca nadbryg. Marek Kowalski wizytowali, na zaproszenie wojewody, woj. lubus-
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mentu S¹siedztwa i Partnerstwa. PSP reprezentowali nadbryg. Marek Kowalski
oraz st. bryg. Piotr Kwiatkowski, zastêpcy komendanta g³ównego PSP.
16–18 grudnia, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Stra¿y Granicznej
w Œwidrze k. Otwocka, odby³a siê narada szkoleniowa rzeczników prasowych
komendantów wojewódzkich PSP i szkó³ PSP.
17 grudnia, pod przewodnictwem nadbryg. Wies³awa Leœniakiewicza, komendanta g³ównego PSP, w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie odby³a
siê narada kadry kierowniczej PSP, podczas której omówione zosta³y najwa¿niejsze zadania stoj¹ce przed PSP w nadchodz¹cych latach, w tym zwi¹zane
m.in. z przygotowaniami do EURO 2012. Po naradzie odby³o siê spotkanie kierownictwa PSP z Zarz¹dem G³ównym ZOSP RP, w którym wziêli udzia³ wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Prezes Zarz¹du G³ównego ZOSP
RP Waldemar Pawlak oraz podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski.

Summary
This chapter presents a chronicle of the most important events which took place in the State Fire
Service in 2009, with the participation of, among others, representatives of state and departmental
authorities and the management of the National Headquarters of the State Fire Service. Those events were
significant moments in the activity of the fire service in our country.
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kie. G³ównym celem wizyty by³o obejrzenie nowo budowanych stra¿nic
w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Województwo lubuskie jest jedynym w kraju,
w którym trwa budowa czterech nowych obiektów jednoczeœnie (Gorzów Wlkp.,
Nowa Sól, Zielona Góra i ¯agañ). Komendanci odwiedzili równie¿ komendy powiatowe w Œwiebodzinie i Miêdzyrzeczu.
4 grudnia, nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant g³ówny PSP, spotka³
siê z przedstawicielami Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Po¿arnictwa RP. Komendant G³ówny PSP wskaza³ na wielk¹ wartoœæ i koniecznoœæ opracowywania przez weteranów s³u¿by wspomnieñ i opisów historii
po¿arnictwa w minionych latach, na ró¿ne tematy i w odniesieniu do ró¿nych regionów kraju.
14 grudnia, w gmachu Senatu RP odby³a siê konferencja zorganizowana przez
Senacki Zespó³ Stra¿aków pod przewodnictwem senatora gen. brygadiera
w stanie spocz. Zbigniewa Meresa, przewodnicz¹cego Senackiego Zespo³u
Stra¿aków. Tematem konferencji by³o „Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych”. W konferencji udzia³ wziêli: Zbigniew Sosnowski,
podsekretarz stanu w MSWiA, nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, komendant
g³ówny PSP.
15–16 grudnia, w Zamoœciu odby³o siê trójstronne spotkanie Polska – Ukraina – Bia³oruœ dotycz¹ce realizacji projektów w ramach Europejskiego Instru-
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