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IMPORTANT EVENTS
IN STATE FIRE SERVICE

l W styczniu w Komendzie G³ównej PSP rozpoczê³o funkcjonowanie stanowisko monitoro-

wania mediów elektronicznych (radio i telewizja). Monitoring s³u¿y zbieraniu materia³ów
audio i wideo poœwiêconych zagadnieniom z dzia³alnoœci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Obrony Cywilnej oraz szeroko rozumianego ratownictwa i ochrony przeciwpo¿arowej w Polsce i na œwiecie.
l 11 stycznia w Komendzie G³ównej PSP odby³a siê odprawa s³u¿bowa kadry kierowniczej

PSP, podczas której omówiono realizacjê bie¿¹cych zadañ s³u¿by.
l W styczniu i lutym odby³y siê doroczne narady kadry kierowniczej PSP z województw

i szkó³ po¿arniczych, w których uczestniczyli: gen. brygadier Teofil Jankowski, komendant
g³ówny PSP, szef OCK oraz jego zastêpcy. Tematyka narad dotyczy³a podsumowania
dzia³añ za rok 2004 oraz g³ównych zamierzeñ na 2005 r.
l 31 stycznia w Kielcach nast¹pi³o uroczyste przekazanie samochodów po¿arniczych i sprzê-

tu ratowniczego jednostkom PSP i OSP z woj. œwiêtokrzyskiego. W uroczystoœci wziêli
udzia³: Tadeusz Matusiak, podsekretarz stanu w MSWiA oraz nadbryg. Piotr Buk, zastêpca
komendanta g³ównego PSP, zastêpca szefa OCK.
l 1 lutego odby³o siê przekazanie obowi¹zków komendanta-rektora Szko³y G³ównej S³u¿by

Po¿arniczej. Nowym komendantem zosta³ nadbryg. dr Ryszard Grosset. W spotkaniu uczestniczy³ Andrzej Brachmañski, sekretarz stanu w MSWiA oraz kierownictwo KG PSP.
l 1 marca w Senacie RP zorganizowana zosta³a wystawa „Dwa wieki OSP w s³u¿bie Polsce”

oraz seminarium „Rola ochotniczych stra¿y po¿arnych w spo³eczno-gospodarczym rozwoju polskiej wsi”. W seminarium wzi¹³ udzia³ gen. brygadier Teofil Jankowski, komendant
g³ówny PSP, szef OCK.
l 2–3 marca w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odby³o siê szkolenie z udzia³em kadry kie-

rowniczej PSP, dotycz¹ce wspó³pracy z mediami. Po szkoleniu 4 marca odby³a siê odprawa
s³u¿bowa, w której uczestniczy³a kadra kierownicza PSP i kierownictwo KG PSP. Odprawa
dotyczy³a realizacji bie¿¹cych zadañ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
l 15 marca zakoñczono II edycjê akcji dystrybucji 100 000 egzemplarzy ulotki „Poradnik na wy-

padek powodzi”. Prowadzono j¹ na terenie województw: podkarpackiego, lubuskiego,
mazowieckiego, lubelskiego i ³ódzkiego. Partnerami akcji byli: Komenda G³ówna PSP, Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP oraz producent „Domestos”. Ulotki
dotar³y do rodzin zamieszkuj¹cych rejony szczególnie zagro¿one kataklizmem powodzi.
l 17 marca w Komendzie G³ównej PSP przebywali: Marek Belka, prezes Rady Ministrów, Ry-

szard Kalisz, minister spraw wewnêtrznych i administracji oraz Andrzej Brachmañski, se-
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kretarz stanu w MSWiA. Tematem spotkania z kierownictwem KG PSP oraz IMiGW by³o zagro¿enie powodziowe kraju oraz przygotowanie s³u¿b ratowniczych do dzia³añ przeciwpowodziowych.
l 18–20 marca w CMP Mys³owice odby³o siê zorganizowane przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP – IV sympozjum grupy pañstw naddunajskich CTIF.
W sympozjum uczestniczy³ nadbryg. Piotr Buk, zastêpca komendanta g³ównego PSP,
zastêpca szefa OCK, który przedstawi³ referat „Wspó³praca Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
z instytucjami, organizacjami i s³u¿bami ratowniczymi”.
l 12 kwietnia w Komendzie G³ównej PSP odby³o siê posiedzenie Kapitu³y Medalu Honoro-

wego im. Józefa Tuliszkowskiego. Kapitu³a rekomendowa³a 31 wniosków o nadanie medalu funkcjonariuszom PSP i dzia³aczom ZOSP RP.
l 28 kwietnia w Komendzie G³ównej PSP odby³a siê odprawa s³u¿bowa kadry kierowniczej

PSP, która dotyczy³a omówienia realizacji bie¿¹cych zadañ formacji, a tak¿e narada szkoleniowa rzeczników prasowych KW PSP, szkó³ po¿arniczych, CNBOP i CMP.
l 4 maja Aleksander Kwaœniewski, prezydent RP wrêczy³ w Pa³acu Prezydenckim nominacje

na stopieñ nadbrygadiera komendantom wojewódzkim PSP: st. bryg. Ryszardowi Psujkowi, st. bryg. Bogdanowi Ko³akowskiemu, st. bryg. Januszowi Skulichowi i st. bryg. Ryszardowi D¹browie.
l 4 maja na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Warszawie odby³a siê promocja oficerska

absolwentów Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej. 125 absolwentów promowa³ gen. brygadier Teofil Jankowski, komendant g³ówny PSP, szef OCK. Po promocji odby³o siê przekazanie przez Fundacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy – 78 zestawów sprzêtu ratowniczego jednostkom OSP i PSP.
l 6 maja w Zielonej Górze odby³y siê centralne uroczystoœci Dnia Stra¿aka, podczas których

wrêczono sztandar KM PSP w Zielonej Górze. Oko³o 120 osób otrzyma³o odznaczenia i akty
nominacyjne na wy¿sze stopnie s³u¿bowe. W uroczystoœciach uczestniczyli: Andrzej Brachmañski, sekretarz stanu, i Tadeusz Matusiak, podsekretarz stanu w MSWiA, parlamentarzyœci, szefowie s³u¿b resortu, w³adze województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra, genera³owie, kierownictwo PSP, przedstawiciele kierownictwa ZOSP RP i delegacje po¿arnicze
z ca³ego kraju.
l 7 maja odby³a siê V Ogólnopolska Pielgrzymka Stra¿aków na Jasn¹ Górê. Celebrze prze-

wodniczy³ ks. abp S³awoj Leszek G³ódŸ, ordynariusz warszawsko-praski. W uroczystoœci
uczestniczyli: Ryszard Kalisz, minister spraw wewnêtrznych i administracji, parlamentarzyœci, w³adze woj. œl¹skiego i miasta Czêstochowa oraz kierownictwo ZOSP RP.
l 15 maja w Limanowej odby³y siê uroczystoœci Dnia Stra¿aka woj. ma³opolskiego, podczas

których wrêczono sztandar i przekazano do u¿ytku stra¿nicê Komendy Powiatowej PSP.
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ gen. brygadier Teofil Jankowski, komendant g³ówny PSP, szef
OCK.
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l 17 maja w Komendzie G³ównej PSP odby³o siê spotkanie kierownictwa, kadry i pracowni-

ków z okazji Dnia Stra¿aka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MSWiA: Andrzej
Brachmañski, sekretarz stanu i Pawe³ Dakowski, podsekretarz stanu, dyrektorzy departamentów, a tak¿e szefowie s³u¿b resortu s³u¿b wewnêtrznych i administracji.
l 20 maja zakoñczy³a siê VII edycja konkursu plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y pod has³em

„Woda–Bezpieczeñstwo–Ja”. W finale konkursu wziê³o udzia³ 302 prace z 15 województw.
Komisja konkursowa nagrodzi³a 12 osób i wyró¿ni³a 2. Oficjalne zakoñczenie i wrêczenie
nagród laureatom odby³o siê w szko³ach i po³¹czone by³o z uroczystym rozpoczêciem roku
szkolnego 2005/2006.
l 22 maja Leszek Cieæwierz, podsekretarz stanu w MSWiA, i nadbryg. Piotr Buk, zastêpca ko-

mendanta g³ównego PSP, zastêpca szefa OCK, uczestniczyli w uroczystoœci wrêczenia
sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
l 25 maja w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie zakoñczono cykl szkoleñ komendantów po-

wiatowych i miejskich PSP z zakresu public relations. Wyk³adowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagielloñskiego, dziennikarze radiowi i telewizyjni oraz rzecznik prasowy komendanta g³ównego PSP i pracownicy Wydzia³u Informacji i Promocji KG PSP.
l 25 maja odby³y siê promocje aspirantów: w Centralnej Szkole PSP w Czêstochowie

z udzia³em gen. brygadiera Teofila Jankowskiego, komendanta g³ównego PSP, szefa OCK
i Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu z udzia³em nadbryg. Piotra Buka, zastêpcy komendanta g³ównego PSP, zastêpcy szefa OCK.
l 28 maja Leszek Cieæwierz, podsekretarz stanu w MSWiA i nadbryg. Piotr Œwieczkowski, za-

stêpca komendanta g³ównego PSP, zastêpca szefa OCK, uczestniczyli w uroczystoœci wrêczenia sztandaru KP PSP w ¯arach i otwarciu stra¿nicy JRG Lubsko (woj. lubuskie).
l 29 maja w Ozorkowie (woj. ³ódzkie) nast¹pi³o uroczyste wrêczenie sztandaru KP PSP

w Zgierzu i otwarcie stra¿nicy JRG w Ozorkowie. W uroczystoœci wziêli udzia³: Tadeusz Matusiak, podsekretarz stanu w MSWiA i nadbryg. Piotr Buk, zastêpca komendanta g³ównego
PSP, zastêpca szefa OCK.
l 1 czerwca w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie gen. brygadier Teofil Jan-

kowski, komendant g³ówny PSP, szef OCK przekaza³ obowi¹zki nadbryg. Piotrowi Bukowi.
l 16 czerwca nadbryg. Piotr Buk, komendant g³ówny PSP, szef OCK i jego zastêpca nadbryg.

Wies³aw Leœniakiewicz uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej podkomisji, która rozpatrywa³a projekt ustawy o bezpieczeñstwie obywateli i zarz¹dzaniu kryzysowym.
l 17 czerwca nadbryg. Piotr Buk, komendant g³ówny PSP, szef OCK promowa³ na pierwszy

stopieñ aspirancki absolwentów studium stacjonarnego i przemiennego SA PSP w Krakowie.
l W czerwcu i lipcu w Centralnej Szkole PSP w Czêstochowie, Szkole G³ównej S³u¿by Po¿ar-

niczej w Warszawie i Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odby³y siê strefowe narady kadry
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kierowniczej PSP poszczególnych województw i szkó³ po¿arniczych z udzia³em kierownictwa PSP. Zasadniczym tematem narad by³y zagadnienia dotycz¹ce zmian w ustawach po¿arniczych i przepisach wykonawczych.
l 26 czerwca w Lesku (woj. podkarpackie) nast¹pi³o uroczyste wrêczenie sztandaru Komen-

dzie Powiatowej PSP. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ st. bryg. Wojciech Kubicki, zastêpca komendanta g³ównego PSP, zastêpca szefa OCK.
l 26 czerwca – 1 lipca w województwach lubuskim i dolnoœl¹skim odbywa³y siê Miêdzyna-

rodowe Æwi czenia „EUPOLEX 2005” z udzia³em grup rato wni czych z 11 kra jów, uczest nicz¹cych w Mechanizmie Wspólnotowym. 1 lipca æwiczenia w Pstr¹¿u (woj. dolnoœl¹skie)
obserwowali dyrektorzy generalni ds. ochrony ludnoœci pañstw cz³onkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz Holandii, jak równie¿ Luksemburga i Wielkiej Brytanii – pañstw ustêpuj¹cej
i przysz³ej prezydencji w UE oraz nadbryg. Piotr Buk, komendant g³ówny PSP, szef OCK i nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, zastêpca komendanta g³ównego PSP, zastêpca szefa OCK.
l 9 wrzeœnia w Komendzie G³ównej PSP odby³a siê narada kadry kierowniczej PSP i przed-

stawicieli central po¿arniczych zwi¹zków zawodowych. Omawiano na niej m.in. przygotowywanie rozporz¹dzeñ wykonanych do znowelizowanych ustaw po¿arniczych, wdro¿enie
telefonu alarmowego 112 oraz zagadnienia finansowe i kwatermistrzowskie.
l 1 paŸdziernika nadbryg. Piotr Buk, komendant g³ówny PSP, szef OCK uczestniczy³ w inau-

guracji roku akademickiego 2005/2006 w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej.
l 11 paŸdziernika w Komendzie G³ównej PSP odby³a siê narada kadry kierowniczej Pañstwo-

wej Stra¿y Po¿arnej z udzia³em przedstawicieli central po¿arniczych zwi¹zków zawodowych, podczas której omawiano problematykê dotycz¹c¹ bie¿¹cych zadañ s³u¿by.
l 14–15 paŸdziernika w Warszawie organizowane by³y obchody XXV-lecia ratownictwa

wysokoœciowego w ochronie przeciwpo¿arowej w Polsce. W ramach obchodów odby³o
siê sympozjum w SGSP oraz æwiczenia ratownicze na jednym z budynków wysokoœciowych w centrum Warszawy. W wydarzeniach tych uczestniczy³ st. bryg. Wojciech Kubicki,
zastêpca komendanta g³ównego PSP, zastêpca szefa OCK.
l 17 paŸdziernika w Centralnym Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach nast¹pi³o uroczyste

przekazanie obowi¹zków dyrektora placówki. Nadbryg. Piotr Buk, komendant g³ówny PSP,
szef OCK podziêkowa³ in¿. Feliksowi Deli, dotychczasowemu dyrektorowi za efektywne kierowanie Muzeum oraz wrêczy³ akt powo³ania na stanowisko dyrektora st. bryg. mgr. in¿.
Adamowi Szkucie.
l 21 paŸdziernika w Komendzie G³ównej PSP odby³o siê spotkanie z absolwentami I Turnusu

Szko³y Oficerów Po¿arnictwa z okazji 50-lecia SOP. W spotkaniu uczestniczy³ nadbryg.
Piotr Œwieczkowski, zastêpca komendanta g³ównego PSP, zastêpca szefa OCK oraz dyrektorzy Biura Kadr i Gabinetu Komendanta G³ównego.
l 22 paŸdziernika w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odby³y siê:

– œlubowanie s³uchaczy XV Turnusu Studium Dziennego Aspirantów;
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– promocja absolwentów XXI Turnusu Studium Zaocznego Aspirantów;
– przekazanie do u¿ytku nowo wybudowanej hali sportowej.
l W uroczystoœci wziêli udzia³: nadbryg. Piotr BUK, komendant g³ówny PSP, szef OCK i nadbryg. Wies³aw Leœniakiewicz, zastêpca komendanta g³ównego PSP, zastêpca szefa OCK.
l 24 paŸdziernika w Komendzie G³ównej PSP odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce I fazê

pomocy, jakiej Polska udzieli³a poszkodowanej w wyniku trzêsienia ziemi ludnoœci Pakistanu. W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Matusiak, sekretarz stanu w MSWiA, Fanzia Nasreen, ambasador Pakistanu w Polsce, nadbryg. Piotr Buk, komendant g³ówny PSP, szef OCK,
gen. broni Lech Konopka, zastêpca szefa Sztabu Generalnego WP, przedstawiciele MSZ
i organizacji pozarz¹dowych.
l 26–28 paŸdziernika w Londynie odbywa³a siê konferencja dyrektorów generalnych ds. OC

pañstw UE, w której uczestniczy³ nadbryg. Piotr Buk, komendant g³ówny PSP, szef OCK.
l W listopadzie rozpoczêto wieloletni¹ kampaniê informacyjn¹ „Czujka w ka¿dym domu”.

G³ównym jej celem jest ograniczenie liczby ofiar po¿arów, które powstaj¹ w gospodarstwach domowych oraz przedstawienie spo³eczeñstwu, jak mo¿na ³atwo i skutecznie zabezpieczyæ siê przed ich skutkami.
l 3 listopada w Komendzie G³ównej PSP odby³o siê spotkanie Ludwika Dorna, ministra

spraw wewnêtrznych i administracji oraz przedstawicieli kierownictwa resortu z kadr¹ kierownicz¹ KG PSP. Podczas spotkania minister L. Dorn przedstawi³ st. bryg. Kazimierza
Krzowskiego, jako nowego komendanta g³ównego PSP i podziêkowa³ za pracê nadbryg.
Piotrowi Bukowi dotychczasowemu komendantowi g³ównemu PSP, szefowi OCK.
l 9 listopada w Bazylice Katedralnej Œw. Floriana w Warszawie, odby³a siê po¿arnicza uro-

czystoœæ z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci. Mszy œw. przewodniczy³ ks. abp
S³awoj Leszek G³ódŸ, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. W uroczystoœci uczestniczyli: st. bryg. Kazimierz Krzowski, komendant g³ówny PSP wraz z zastêpcami i kadr¹
KG PSP, przedstawiciele w³adz wojewódzkich i m.st. Warszawy, osoby reprezentuj¹ce
s³u¿by wspó³dzia³aj¹ce z PSP, przedstawiciele ZG ZOSP RP, kierownictwa SGSP i KW PSP
z Warszawy, a tak¿e delegacje jednostek PSP i OSP z Mazowsza z pocztami sztandarowymi.
l W listopadzie i grudniu bryg. Leszek Suski, zastêpca komendanta g³ównego PSP wizyto-

wa³ jednostki ratowniczo-gaœnicze w województwach: mazowieckim, œwiêtokrzyskim,
warmiñsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.
l 2 grudnia st. bryg. Kazimierz Krzowski, komendant g³ówny PSP uczestniczy³ w Rzeszowie

w spotkaniu z okazji powo³ania st. bryg. Witolda Skomry na stanowisko podkarpackiego
komendanta wojewódzkiego PSP.
l 5 grudnia w Komendzie G³ównej PSP odby³a siê odprawa s³u¿bowa kierownictwa KG PSP

z komendantami wojewódzkimi PSP. Omawiano zagadnienia zwi¹zane z przygotowywaniem przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o PSP.
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l 12 grudnia w MSWiA odby³a siê narada dyrektorów Wydzia³ów Zarz¹dzania Kryzysowego

UW z udzia³em st. bryg. Kazimierza Krzowskiego, komendanta g³ównego PSP.
l 19–20 grudnia w Centralnej Szkole PSP Czêstochowa odby³a siê doroczna narada s³u¿bo-

wa kadry kierowniczej ochrony przeciwpo¿arowej. Narada dotyczy³a podsumowania
dzia³añ PSP i ZOSP RP w mijaj¹cym roku oraz okreœlenia g³ównych zamierzeñ na rok
przysz³y. Podczas narady z kadr¹ kierownicz¹ ochrony przeciwpo¿arowej spotka³ siê Ludwik Dorn, wiceprezes Rady Ministrów – minister spraw wewnêtrznych i administracji oraz
Pawe³ Soloch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji –
szef Obrony Cywilnej Kraju.

SUMMARY
This chapter presents a chronicle of the most important events which took place in the State
Fire Service in 2005, 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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