
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/11613,Zasluzeni-dla-Ochrony-Przeciwpozarowej.html
2023-05-19, 18:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.12.2013

Zasłużeni dla Ochrony Przeciwpożarowej

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz i komendant główny PSP gen. brygadier
Wiesław Leśniakiewicz wręczyli 9 grudnia odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
dwunastu strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W listopadzie tego roku wyróżnieni
strażacy brali udział w gaszeniu pożaru rurociągu gazowego w Jankowie Przygodzkim.

- Janków Przygodzki to miejsce ludzkiej tragedii, ale także miejsce ludzkiej chwały i ludzkiego
męstwa – zwrócił się do strażaków minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. - To dzięki
wam uratowano ludzkie istnienie, dobytek, ograniczono rozmiary tragedii. Zdaję sobie sprawę z
tego, jaka to była ciężka akcja. I ona po raz kolejny udowodniła, że system ratownictwa w kraju
zbudowany zarówno na PSP, jak i na OSP jest jednym z fundamentów państwa i bezpieczeństwa
obywateli. I za to wszyscy jesteśmy wam bardzo wdzięczni.

Komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podziękował strażakom z OSP za
szczególne zaangażowanie w akcję gaszenia pożaru, profesjonalizm i męstwo. - Nam, strażakom
Państwowej Straży Pożarnej, państwo za to płaci, natomiast dla strażaków-ochotników
podziękowania, gratulacje ministra i odznaczenia to jedyny sposób gratyfikacji – zauważył
komendant. - Po tych wydarzeniach, jakże tragicznych, wszyscy jesteśmy spokojni, że nie ma takich
terminów, z którymi nie dalibyście sobie rady. I za to jeszcze raz serdecznie wam dziękuję –
podsumował minister Sienkiewicz.

Przedstawiciel wyróżnionych strażaków wręczył ministrowi spraw wewnętrznych kopię „Dworku
myśliwskiego książąt Radziwiłłów” - obrazu, który w 1994 r. dzięki szybkiej reakcji strażaków został
ocalony z pożaru Pałacu Radziwiłłów w Antoninie (woj. wielkopolskie).

Odznaczenia „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymało sześciu strażaków Państwowej
Straży Pożarnej i sześciu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzech strażaków PSP otrzymało
także awans na wyższe stanowiska służbowe w trybie wyróżnienia przed terminem.
Przedstawicielom 21 jednostek OSP i 9 jednostek PSP wręczono okolicznościowe grawertony.

Pożar rurociągu gazowego w Jankowie Przygodzkim w listopadzie tego roku pochłonął dwie ofiary
śmiertelne. 13 osób zostało rannych, spłonęło 10 budynków mieszkalnych. Warunki były bardzo
trudne, strażacy działali w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Ewakuowano 245 osób. W akcji
brało udział ponad 250 strażaków, 80 policjantów i 7 karetek pogotowia.

Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”



Aspirant sztabowy Dariusz Guzenda, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim

Młodszy kapitan Dariusz Jezierski, Komenda Miejska PSP w Poznaniu

Kapitan Sławomir Pyszel, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim

Młodszy brygadier Jacek Wiśniewski, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim

Druh Zdzisław Mieszała, OSP Sieroszewice

Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Aspirant Marcin Paprocki, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim

Sekcyjny Tomasz Rosik, Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim

Druh Witold Briese, OSP Skalmierzyce

Druh Henryk Japiński, OSP Przygodzice

Druh Zdzisław Kubiak, OSP Janków Przygodzki

Druh Tomasz Ratajek, OSP Tarchały Wielkie

Druh Leszek Szubert, OSP Przygodzice

…

Odznaka „Zasłużony dla Ochrony przeciwpożarowej” jest polskim odznaczeniem resortowym
nadawanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Została ustanowiona w 1997 r. jako odznaczenie
za ratowanie życia i ochronę mienia. Odznaka nadawana jest w szczególności za wykazanie
wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz za długoletnią ofiarną służbę lub działalność
społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznakę nadaje Minister Spraw Wewnętrznych na
wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 
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